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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ό έ» Κερκύρρ,ναός τής Παλαιοπόλεως, ΰπύ 

SN". TKajoyepotDoijOO.
Παλαιοί τύποι, ύπό 7). <7p. ΖΚαμζΒού- 

poyjov.
Τό βιβλίο τής 'Αγάπης, ύπό ZfCjavSiov 

3ϊΙαρκίνα.
Μειδιάματα.
Η Αφύπνισις ύπό ‘ζ/Ιμαρ
Η Διαρκής Καλλιτεχνική Έκθεσις. 

Ποικίλη σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό 7)άφνι0θς· 
Θεατρική Έπιθεώρησις, ύπό 3C 
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Τέχνη, ύπό ,(Ζ>. ‘έ/Ιρισζεως.
Η Αφύπνισις.

Τά δισέλιδα φύλλα, γελοιογραφία. 
Έκστασις, προτομή ύπό 9f. £tepyiov.
Ο “Ερως θρήνων, ανάγλυφον υπό &ίϊκ. 

£zepyiov.

ΤΜΛΕΦΠΝΟΝ
ά· XI ■—ΕΙς τόν Γαλλικόν στρατόν υπηρετούν 

70.000 γυναίκες ώς νοσοκόμοι. 3.(XX) Ανήκουν εΐς τά 
στρατιωτικά νοσοκομεία, αί άλλαι είς τούς συνδέ
σμους τοΰ Ερυθρού Σταυρού. Γι.ΙΝΗ) έξ αύτών ευρί- 
σκονται είς τό μέτωπον.

Συνδρομητή. —Εύρεΐαν κυκλοφορίαν έχουν έκ τών 
ξένων νέων μυθυστορημάτων ή «‘Ελεύθερα γυναίκα», 
τής Δανίδος Κάρεν Μπράμπσον, ή «Μεσσαλίνα» τοϋ 
Μπουρζέ, καί ό «"Ηλιος τοϋ Σαββάτου» τού Ιταλού 
Μορέττι.

W.— Πρέπει νά θυσιάσετε τήν Φιλαρέσκειαν εΐς 
τήν 'Αγάπην. Δέν ήμπορούν νά αυξήσουν αρμονικά αί 
δύο αύται κυρίαι.

Σιμ.—θαύματα βεβαίως κάμνουν οί σημερινοί Αε
ροπόροι. Πρό είκοσι έτών έδεωρήΟη μέγα γεγονός 
οτι ό Γάλλος Άδερ ΰψώθ|] 300 μέτρα υπέρ τό έδαφος.

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,
Τό Αριστοκρατικόν κέντρον τής πρωτευοΰσης. 

Ταινίαι Ικλικταί.
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

άαό διιο^ωμαζούχονς καδημηζας
ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Τό κλοϋ τής έφετεινής κινηματογραφικής 
περιόδου

“J U Ρ €Χ„
είς δώδεκα έπεισόδια μέ τόν περίφη- 

μον Musidora, τόν Μ,αξαμέτ 
κ. λ. π.

Κ1ΝΗΜΑΤ06ΕΑΤΡ0Ν

ΑΤΤΙΚΟΝ,
Ή μεγαλειτέρα καί πλονσιωτέρα άϊθονσα 

τής ‘Ανατολής, έφάμιλλος τών τελειό
τερων Ευρωπαϊκών ■

Φωτιάύός π/.οοσ’.ώγίτος ό·.’ ήΛεκτριζοΰ ρεύ
ματος ιδίας παραγωγής του ■ Άττιζοϋτι.— 
Έκλεκ-.ή ορχήστρα υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Δελ-Μπουόνο.

Διά τής οθόνης τοΰ ΑΤΤΙΚΟΥ περιλαύνουν 
οί ο’.ααημότερο·. ηθοποιοί καί αί έλκυστικώτεοαι 
καλλιτέχνιδες τής σκηνής.

προτυπον παροεναγοΤειον
Δδων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΤ

Ύπό τήν Υψηλήν προστασίαν ίλη; Α. Αϊ
τής Βασιλίαοη; Όλγα;

Πανεπιστημίου 26 καί 26α. Τηλτφ.747.

Δέχεται μαθήτριας εσωτερικάς, ήμιοτροφίμοος 
καί εξωτερικά:. Περιλαμβάνει Νηπιαγωγεΐον, 
ες τάςεις ποοτύπου, Σχολαρχείο·? καί γυμνα
σιακές τάξεις. Ξένα·, νλώσσαι Γαλλική, Αγ
γλική, Γερμανική. Γυμναστική Σουηδική, 
Ζωγραφική, Πυρογραφία, Μουσική, Χορός, Ρα
πτική, Κ οπτική, Μαθήματα οίκοκυοίκής.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Παρακαλοϋνται οί ίδιώται, παρ’ οίς έτοποθε- 

τήθησαν παρά τοϋ Δήμου ’Αθηναίων λυχνία·, η
λεκτρικά! πρός φωτισμόν τών οδών τής πόλεως, 
μετοικήσαντες δέ έκ τών έ-' λόγω οικιών, ώς καί 
οι νέοι ένοικιασται τών οικιών τούτων να οηλώ- 
σωσΐ τοΰτο εις τό τμήμα τοΰ φωτισμού τοΰ Δή
μου πρός κανονισμόν τών σχετικών λογαριασμών.

Έν ΆΟήναις τή 13 Σεπτεμβρίου 1917.
Ό Δήμαρχων 
Σ. Πάτσης

0 ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ'
Έν τή δυτική τούτου πλευρά τή διασωθείση τλειό- 

τερον τών άλλων παρά τήν μόνην πύλην φέρονται αί 
έξής έπιγραφσί έπί τού έπιστυλίου τοϋ έκ Κορινθια
κού ρυθμού κιόνων προθύρου.Άνωθεν μέν, γράμμα- 
σιν κεφαλαίοις :

«ΑΥΤΗ Π ΙΙΥΛΠ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΕ(ΛΙ)ΟΙ 
ΕΙΣΕΛΕΥΣΟΝΤ Ε)ΛΙ ΕΝ ΑΥΤΗ»

Κάτωθι δέ τή; πρώτης έπί τού Ιδιου έπιστολίουγράμ- 
μιοί κεφαλαίοις ύμοίω; άλλά μικρότεροι; τών πρώ
των: ΠΙΣΤΙΝ EXUN ΒΑΣΙΛ1ΛΝ ΕΜΩΝ ΜΕΝΕΩΝ 
ΣΥΝΈΟΙΘΟΝ ΣΟΙ ΜΛΚΛΡ ΥΨΙΜΕΔΟΝ ΤΟΝ \ 
ΙΕΡΟΝ ΕΚΤΙΣΑ ΝΗΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΒΩΜΟΥΣ ΕΞΛΛΛΙΙΛΞΛλ ΧΕΙΙ’ΟΣ All ΟΥΤΙΔΑ
ΝΗΣ ΙΟΒ1ΛΝΟΣ ΕΛΝΟΝΛΝΛΚΤΙ. Τούτων ή μέν 
πρώτη άποτελούσα κοινήν βιβλικήν ρήσιν ούδεμίαν 
άμεσον παρέχει ήμΐ» πληρο ρορίαν.

Ή δεύτερα όμως φανεροί ήμίν τόν τε κτίστην τοΰ 
ναού τούτου καί τόν πρότερον αυτόθι υπάρχοντα ε
θνικόν βωμόν. Ό φερομενος δ’ Ιδρυτής τον ναού Ίο- 
βιανός καλούμενο; ανοικοδόμησε τόν ναόν τούτον έπί 
τού τύπου, έφ’ ού πρότερον ΰπήρχεν εθνικόν ιερόν. 
Άλλά γεννάτ τι ήμίν ή απορία, τις ό Ίοβιανός ούτος. 
Ήτο άρά γε ό γνωστό; έκείνο; τού Βυζαντίου αύτο- 
κράτωρ ή άλλο; τις συνώνυμος επιφανής χρι
στιανό; ; Ούδέν γνωρίζομεν. 'Υποθέσεις τινές α;δυ- 
νάμεθα νά ποιήσωμεν ούδέν ήμίν καταλείπουσι συμ
πέρασμα θετικόν, περί τού προσώπου τούτου. "Εν 
μόνον έκ τής έπιγραφή; ταύτη; συνίγομεν. δτι ό 
Ίοβιανός ούιο; σπουδαίοι· διεδραμάτισε πρόσωπον 
έν τή νήσφ έξαπαλάξα; ταύτην εθνικών βωμών. 
Διότι εϊμεθα τής γνώμη; οτι ή ρήσις αΰτη παρ’ 
όλην τήν στενήν σχέσιν ήν έχει πρό; τήνάνοικοδόμη- 
σιν τοϋ ναού περιλαμβάνει καί εΰρυτέραν τινά 
έννοιαν περί τής δράσεω; τοϋ Ίοβιανού τούτου. Φαί
νεται δήλον, ότι ό άγνωστος ούτο; Ίοβιανός υπήρξε 
πολέμιο; τή; έθνική; θρησκείας καθελών τού; βω
μού; ταύτης. Άλλά τοιαύτην κατάσταση· άπαν- 
τώμεν κατά τήν βραδυτέραν έποχήν έπί τών χρόνων

* Συνέχεια, 

τού Θεοδοσίου καί τού Ιουστινιανού. Δέν είνε δ" οϋ- 
δόλω; παράδοξον ό ρηθεί; οι’το; κτίστης τού ναοΰ 
νά ψκοδύμησεν ή καλύτερον νά έμεγάλυνε τόν ναόν 
πρό; δυσμι; προσθεί; ολόκληρον τμήμα, οπερ φαί
νεται ήμίν τό παλαιότερον νϋν. Καί οίκοδομικαί 
τινές παρατηρήσεις πνίθουσιν ήμΰς περί τοΰ μεταγενε
στέρου χρόνου τού τμή ιατο; τούτου. Κατά ταύτα ο 
Ίοΰιανό; ό έν τή έπιγραφή μνημονευόμενος φαί
νεται έπιφανής τις χριστιανός, ή μάλλον επίσκο
πος έπί Θεοδοσίου ή περί τού; χρόνους τοΰ Ιου
στινιανού άκμάσας, ό όποιο; ώς άλλο; τις Μαξιμιλια- 
νό; έν Ραβέννη, έμ;:γάλωσε τόν ναόν τούτον κατά τά 
κρατούν πνεύμα τή; εποχή; περί άνιδρύσεως πάγκα
λων ναών. Άλλως τε έάν θέληση τις καί εϋρι·τερον 
νά σκεφθή δύναται ν’ άνεύρη καί είς τήν πρώτην 
ρήσιν υποδείξεις αορίστου; έν σχέσει πρός τόν χρόιο,· 
καί τά; άντιλήψει; αύτοΰ. Φαίνεται δήλον, οτι καί ή 
άνωθεν πριότη έπιγραφή «αΰτη ή πύλη τοΰ κυρίιυ...» 
ΰποδηλοϋσα Οεολογικόν καί δογματικόν πνεύμα επι
κρατούν κατά τόν χρόνον έκεϊνον ού μόνον έν ταΐς 
συζητήσεσιν άλλιί καί τή τέχνη ώ; κάλλιστα απέδειξε 
ό Guitt περί τών εΙκόνων τής Βυζαντινής Ραβέννης. 
Άλλά γεννΰται τό ερώτημα: έάν δ ναό; ούτο; ήν 
κτϊσμα τού ’Ιουστινιάνειου χρόνου δέν Οά έδημιουρ- 
γούντο έν αύτή καί είκρνογραφικαί σειραί έκ μωσαϊ
κών οπω; άλλως τε παρατηρούνται εί; πάντα τά 
έργα τών χρόνων τοϋ Ιουστινιανού; Άλλά τότε διατϊ 
καί εΐς τόν ναόν τού Σωσιπάτρου δέν περιεσώθηοαν 
τοιχογραφήματα χρόνου πολύ μεταγενέστερα οίον ό 
ενδέκατο; ή ό δωδέκατο; αΐιόν, άφον άλλως τε κατά 
τόν χρόνον τούτον ήκμαζεν ή τέχνη ιού Βυζαντίου ; 
Άλλά τί; γνωρίζει έάν ό ναός ουτος δέν ήν πά
λαι ποτέ παγκσλή; κεκομησμένος διά κοσμήσεων 
Βυζαντινών : Μήπως άπέμεινε ολόκληρον τό άρ- 
χαϊον μνημεΐον ωστί νά γνωρίζωμεν τί περί αύ
τού ; Αί συχναί έπιδρομιί τών πολυωνύμων βαρβά
ρων, αί πολιιρκίαι τών Τούρκων, καί οί σεισμοί τών 
παλαιοτέρων χρόνων έπέφερον σημαντικήν φθοράν 
είς τό μνημεΐον τούτο τοϋ πσλαιοτάτου χριστιανισμού 
τή; Κέρκυρα;. Τοιχογραφίαι τινες όρώμεναι νϋν έν
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iij άψίδι ιού ιερού καί εν ιιοι νομιζομένοις όρατο- 
ρίοις παρά τούς τοίχους είσί πολύ μεταγενεστέρου 
χρόνου, μεταγενέστεροι ίσως τών χρόνων τοΰ Κα 
λούδη καί Βλάχου καταβιωσίντων παρά τόν ναόν 
τούτον. Λί δέ έν τφ έδάφει έπιγραφαί ανάγονται κατά 
τό πλεΐστον εις τούς τελευταίους τούτους αιώνας ΙΖ'. 
ΙΗ' καί Ιδία τον ΙΘ' τεθεϊται έπί τάφων διανοιγέν- 
των κατά ιόν χρόνον τής τελευταίας περιόδου τοΰ 
ναοΰ έπί τών ΙΙιέρηδων. Λΰται είσίν καί)’ ημάς αί 
πιθανότεροι έρμηνεϊαι καί αντιλήψεις περί τής χρο- 
νολογήσεως τοΰ ναοΰ, έκτός έάν θελήσωμεν νά παρα- 
δεχθώμεν τό έτερον, δτι ό ναός ούτος ήν μέν παλαιό- 
τατος Αναγόμενος είς τό τέλος τοΰ πρώτου αίώνος 
καί δτι άνεκαινίσθη ύπό τοΰ Ίοβιανοΰ τούτου. Έ
κτός τής ήμετέρας ΰποθέσεως ταύτης ύπάρχουσι καί 
οί διατεινόμενοι δα Ίοβιανός ήν ό γνωστός αύτοκρά- 
τωρ ό διαδεχθείς τόν Ίουλιανόν περί τά μέσα τοΰ 
τετάρτου αίώνος. Εύλόγως τις βέβαια ήδύνατο νά 
ποιήσηται τήν σκέψιν ταύτην αιρόμενος ίσως καί έκ 
τοΰ λογισμού, οτι τόν ναόν τούτον μετατραπέντα 
είς Εθνικόν ύπό τού Ίουλιανού έπανέφερεν είς 
τήν χριστιανικήν λατρείαν ό διάδοχος τούτου Ίο- 
βιανός. Άλλά περί τού αύτοκράτορος τούτου ούίε- 
μία δύναται νά γίν[] σκέψις διότι ούτος ούτε καί άλλα 
κατέλιπε δείγματα μεγάλου χριστιανικού ζήλου, ούτε 
καί έπί μακρόν έζησε, ήγεμονεύσας μόνον έν έτος, 
άλλ’ ούτε καί καιρόν έσχε πρός τούτο μή μακρυνθείς 
τής Ανατολής έν ή διέτριβε πολέμιόν κατά τών ΙΙερ- 
σών. Τόν ισχυρισμόν τούτον λίαν όρθώς απορρίπτει 
καί ό Μουστοξύδης έν τιί» βιβλίιο αύτοΰ --Dclle-cose.. 
σελ. 407» άναιρών τά γραφόμενα πεοί αύτοΰ. Τούς 
λόγους οΰς ούτος προσάγει αγνοώ μ ή κατορθώσας ν’ 
άνεύρω τό δυσεύρετοι· ιοΰτο βιβλίον τό όποιον 
καί ό Γρηγορόβιος δυσκόλως άνεΰρεν έι τινι βι
βλιοθήκη τοΰ τότε αρχαιοδίφου 1. Ρωμανού. Περί 
τοΰ Ίοβιανοΰ τούτου γραφτόν καί ό ρηθείς Ρωμανός 
έν τφιλοπάτριδι» (11 Μαϊου 1883) υπολαμβάνει ά
γνωστόν τινα άκμάσαντα περί τόν Δ', αιώνα. Δέν είναι 
άπίθανον ούτος νά ύπονοή τήν ακμήν τοΰ Ίοβιανοΰ 
κατά τόν χρόνον τού Θεοδοσίου περί τύ τέλος τού 
Δ', αίώνος. Ό Ίδρωμένος πάλιν (σελ. 46) έν τφ μι- 
κρφ αύτοΰ βιβλίο» περί τής ιστορίας τής Κέρκυρας 
ποιείται έρώτησίν τινα μήπως & Ίοβιανός ήν <» έπί- 
σκοπος εκείνος <> έρωτήσας τύν Κυπριανόν επίσκοπον 
Καρχηδόνος περί βαπτίσεως τών είδωλολατρών, ένεκα 
τού όποιου λαβών αφορμήν συνεκάλεσε ό άφρικανό; 
πατήρ τήν έν Καρχηδόνι τοπικήν σύνοδον ή όποια 
καί ΰπήρζεν ή άρχαιοτάτη πασών. Κατά τόν χρόνον 
τούτον καί)’ δν έξερράγη δεινός διωγμός, ήν εϋκο- 
λον νά άνεγερθή παμμεγέθης έκκλησία έπί τής επι
φάνειας τής γής άνευ τού φόβου έκσπάσεως τού δι
ωγμού καί έν τφ τόπφ τούτο» ; Άλλ’ έπανέλθωμεν 
είς τήν ύπόθεσιν ήμών περί τών χρόνων τού ’Ιου
στινιανού, πειριόμενοι νά καταστήσωμεν ταύτην 0ε- 
τικωτέραν άπό ετέρων τινων πραγμάτων προερχομέ- 
νων άπύ τής λεπτολόγου σπουδής τού λειψάνου τού
του. Αί πολλάκις έπενεχθεϊσαι μεταβολαί ήλλοίωσαν 
τύν παλαιότατον τούτον ναόν’ ελάχιστα δέ νΰν άπέ- 
μειναν, ως εϊπομεν. πρός μόρφωσιν γνωμών απολύ
των. Σπουδάσωμεν δμως καί τά ελάχιστα ταύτα. Καί 

πρώτον δτι αυτόθι υπήρξαν εθνικοί βωμοί έπι τού 
τόπου τού οποίου άνφκοδομήθη τό χριστιανικόν 
τούτο Ιερόν, καθώς άναφέρουσι τά συναξάρια, γίνεται 
δήλον έκ πολλών πραγμάτων. Έν τή διατηρηθείση 
δυτική πλευρά κατά τά κατώτερα μέρη αυτής δια- 
κρίνονται λείψανα εθνικής οίκοδομικής ήτοι κίονες 
Κορινθιακού ρυθμού καί τεμάχια επιστυλίου καί γει- 
σιόματα ολίγον ανωτέρω καλής έποχής. 'Υπέρ ταύτα 
δέ εκτείνεται ή λοιπή τοιχοδομία φέρουσα πρός τού
τοι» άνωθεν τού γεισώματος τόν ένετικόν λέοντα. 
Πόσαι έποχαί καί πόσοι αιώνες έν τή προσάψει ναύτη 
συναντιόνται ! Έκτός δ’ αύτών τών λειψάνων έν τφ 
έσωτερικφ μέρει τής δυτικής ταύτης πλευράς διακρί- 
νονται λίθινοι όγκοι καί κεφάλαια αντηρίδων άνή- 
κοντα καί ταύτα πιθανώς είς τούς εθνικούς εκείνους 
βωμούς. Έπί πλέον έκ τών γενομένων γύρω άνασκα
φών είς μέτρων τινών άπόστασιν κατά τό τόπον μέ
ρος τοϋ ναοΰ άπεκαλύφθησαν ενεπίγραφοι πλάκες 
(ψηφίσματα) καί δάπεδα έκ μωσαϊκών ’Αλεξανδρινού 
τρόπου καί έρείπια τοίχο δομικά στερεά καί μεγάλα. 
Τούτων δέ τών ερειπίων συνέχεια άπεκαλύφΟη καί 
έν τφ ίεριό τού ναού,—έν τφ ύπό τήν αψίδα τόποι πρός 
ανατολάς τής Αγ. Τραπέζης είς ημιμέτρου άπόστα- 
σιν, κατά τινας γενομένας έκσκαφάς πρός άποκάλυ- 
ψιν Ορυλουμένου χριστιανικού υπογείου ναού -διευ- 
θυνομένη από βορρά πρός νότον. Ούδεμία λοιπόν έκ 
τούτων πάντων αμφιβολία δτι έπί εθνικών άνίδρυτο 
ό βωμός ναοΰ. Έκ τή; μελέτης τών εθνικών τούτων 
λειιμάνων ούδεμία προκύπτει βέβαιό της περί τού χρό
νου τοΰ ήμετέρου ναού διότι ταύτα ανάγονται θετικώς 
είς προχριστιανικόν χρόνον. Έάν ταύτα παρουσίαζον 
ίχνη τινα Ελληνορωμαϊκής τέχνης, καί μάλιστα τών 
χρόνων τής άρξαμένης καταπτώσεως έπί τών Άντω- 
νίνων καί έφ’ έξης, ί)ά ήδυνάμεθα ίσως νά συμπερά- 
νωμεν ότι ό ναός ούτος ήν μεταγενέστερος τού τρίτου 
μ. χ. αίώνος. Τούιαντίον τά εύρεΟέντα λείψανα τών 
εθνικών δεικνύουσι ού μόνον ίχνη καλών δπως δή
ποτε χρόνων άλλά καί παλαιό τέρας άρχαϊζούσης έπο
χής. Τάσωζόμενα τούλάχιστον κεφάλαια (κιονόκρανα) 
τού Κορινθιακού ρυθμού δεικνύουσι απλήν τινα τέ
χνην όμοιάζο υσαν πως έκείνην τών κεφαλαίων τού 
ναού τών Ανέμων (τού Αιόλου) τών Αθηνών ή καλύ
τερον ώς μέσον ίσταμένην κατ’ άπλούστερον τρόπον, 
μεταξύ τοΰ κεφαλαίου τού Αιολικού ναού καί τοΰ 
’Απολλώνιου τού Διδυμαίου ένΜιλήτφ. Ούδέν λοιπόν 
μεταχριστιανικόν ανακαλύπτοντας έν τοΐς λειψάνοις 
τοΐς έθνικοΐς είμή μόνον αρνητικός τινας πληροφο 
ρίας, καλύτερον κρίνομεν νά έρευνήσωμεν καί τά 
χριστιανικά αύτοΰ αρχαία πειστήρια πρό; εξαγωγήν 
πορισμάτων.1)

(Έπεται συνέχεια) Ν. Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

‘) Ό Ρωμανός ό έν «Φιλοπάτριδι» δημοσιεύσας βρα
χέα τινά περί τού ναού τούτου, ώς εϊπομεν, έν τοΐς 
λειψάνοις τούτοις τοΐς έθνικοΐς ανευρίσκει στοιχεία 
χρονολογικά. Ούτος δηλαδή παραδέχεται δτι τά 
εύρεθέντα μωσαϊκά τοΰ δαπέδου είναι τοϋ εθνικού 
ναού ποιηθέντα κατά τόν Γ-Δ μ. X. αιώνα. Άλλά 
τούτο είναι ίκανώς συζητήσιμου.

ΠΑΛΑΙΟΙ^ΤΥΠΟΙ

ΚΟΣΜΙΧΙΙ, ήτον ένα; 
ΐάοοςος τύπος τών ΓουσζΛ- 
κρατουγίνων ’Αθηνών. ’Α
νόητο; γυναίκα, άΟνρόστο- 
[ΛΟς, ~ολυποάγ|Λων καί κυ
ρίως φιλοπερίεργος.

Όλο·, καί ιδίως δλσ·. τήν 
έπεριπο’.οΰντο, δ'.ά νά. υ.ή πέ
σουν στο οτόαα της. Ιδιαι
τέραν ;ΰγ αρίστησιν ν,σθά- 

παρακολουΟή τού; Περιηγη- 
τάς ζαί πρό πάντων τον; έ; αύτών Καλλιτέχνας.

Κάποιος περιηγητή; διηγείται ότι ή Κοσαίχη 
τόν επλησίασε καί παρετήρν,σ;/ ει; τό σκοτεινόν 
τον Οάλααον. Οταν είδε αέσα εί; αυτόν τήνπό- 
Λίν^τών 'Αθηνών όλίζλ-ηρον, ές-πλάγη αέν, α/.ζ.ά 
οέν τό έδειξε καί ρέ ένα. πλαστόν σκωπτικόν γέ
λιο τον ειπ-ν :

«"Αδικα, αφέντη Φράγκο, γυρεύει; νά ipv,; 
τόν χαζινέ τής 'Αθήνας ι*έ κ -ρλι,υρίά. Είναι 
ΙαΟειά καί αυστικΐ κρυιψένο; ζαί τά φυλάγουνε 
τρία Στοιχειά, τρ-ϊ; ’Αραπάόις».

* *
*

Διά τον; Άραπάδε; αυτού; αία γρϊ,ά 'Αθη
ναία αού έλεγ; σάν ήμουν παιόί : «'.<> ςνπνή- 
σν;ς καμμιά μαύρη καί άγρια νν/τα καί άν οέν 
•ροοηθής νά πα; στής Κολών;;, σάν όής—όςω 
άπό λόγον μα;—νά πηδάν; τρεϊ; Άραπάδ;; άπό 
ζολώνα σέ κολώνα ! Μιά οορα. κι* έναν καιρό μά
λιστα ;ΐχαν καί τό σπίτι τους άπάνο» στής Κο
λών;;, μά άπό τότι; ποΰ ένα; Χόντζας—άγιο; 
άνθρωπο;—άνέβηκ; καί κάθησ; έκ;ϊ απάνω, όπον 
ρύγν,-ρνγτ, αντοί... ζαί δίς του πήδου; άπό ζο
λώνα σέ ζολώνα. "Ωσπου ένα 3ράδυ τοΰ τό γκρέ- 
μησα» τό ζ;λλί τοΰ Χόντζα καί άπό τότι; δέν 
πηδάν; μονάχοι, μά ξεκαρδίζονται κι’ όλα; στά 
γέλια. Καί τό γέλιο τους σαντί μοιάζιισοΰ οαί- 
ν;ται ; Σάν άστροπελέζι !

"Αν ςυπνήση; καμμιά μαύρη ζαί άγρια νύ
χτα καί άν δέν ·ροβηθν,ς, νά πά; στή; Κολών;;, 
ναν τούς ’δέ);».

Δ ΓΡ. Κ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
I

Μοϋλεγε; τότε—αυγή ιού έρωτός μας
Μέ φιάνει, αγάπη μου, μινάχα μιά μαιιά συυ.
Ηαράδεισ » οέ μένα νά χαρίσή . . .
Φιάνει γιά μέ νά βλέπω τη θωριά σου . ..»

II
"Υστερα μοϋλεγες :—Αγάπης μεσημέρι —
Κοντά σου, αγάπη μου, ποτέ δέν Οά γεράσω !
Μέ τά φιλιά σου ζώ, ξαναγεννιέμαι . ..

’U. τά φιλιά ποτέ δέν θά χορτάσω ...»
III

Τώρα μού λές : Δύσι άγάπης τώρα—
• Μήν έρχεσαι κοντά μου... μέ κουράζεις!

Πόσο βαρύ τό νοιώθω τό κορμί μου...
Τί ώρα είν’ άγάπη μου ; Νυστάζεις ;

ΚΑΑΥΔΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΛΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑ Γ Α
Γίνεται λόγος περί δημοκρατικών ιδεών.
— Τήν μεγαλειτέραν οικειότητα μέ τόν βασιλέα 

τους τήν έχουν οί ’Ιταλοί.
— ’Όχι δά.
— Δέν ήκουοες πού δλοι τόν φωνάζουν ρέ-..

ό
Μοναξιά...

ΙΙόιε μπορεί νάεϋρή κανείς τόν γιατρόν μόνον; 
Τρεις έως πέντε. Είνε ή ώρες ποϋ ωρισε νά δέ

νεται ασθενείς...
Λ

Συνομιλούν δι’ ένα νεαρόν γλεντζέν πίνοντα.
— Καί λέει διι μένει είς τά; ’Αθήνας διά νά ουμ- 

πληρυισή τάς σπουδάς του...
— Τάς οπονδάς του...

•S
Χειρομαντεία.
-- Έως τριάντα έτών θά ϋποφέρης άπό φτώχια...

— Έπειτα ;
— Έπειτα θά συνηθίσης...

Λ
Είς μίαν άπό τάς συναυλίας.
— Αύτή πού τραγουδεΐ είνε Γαλλίς ;
— Εϊνε γαλή...

Λ
Κάποιος νεόπλουτος δέν παίζει πλέον παρά μόνον 

μπριτζ.
— Είνε βλέπεις οικογενειακή παράδοσις...
— Ήτο χαρτοπαίκτης ύ πατέρας του
— Όχι... Έψηνε μπριτζ..,ολάκια.
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* Συνέχεια :

Η ΑΦΪΠΝ1ΣΙΧ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΣ1Σ*

ΤΟ απαλό κρε'ίζτ·. 
τας, τή» ήσ-ιχία 
τοΰ φθ'.ν&πωρ’.νοΰ 
γΛοζοχαράρμζτος , 
άν&’.ξε τά [/άτια r, 

r.oO ά·; απά.
>*  

Λί

έβλεπε |αέ κλειστά αατια, όπως τί 
ανοικτά. Τόσον ζωηρά, ώστε όταν ί 
ζητούσε γύρω της επίμονα.

Τό απόγευμα ήσαν μαζή. Τής έλεγε τόσο 
πονετικά λόγια. Τής έριχνε τόσες γλυκϊς ματιές... 
Καί ή γοητεία τούς αίχααλώτιζε στά τριαντα
φυλλένια δεσμά τής αγάπης.

"Οταν έχωρίσΟησαν ή νύχτα άπλωνε πένΟιαες 
σκιές. Καί μία λύπη διά τόν χωρισμόν έσμιξε 
·.« χείλη των καί ύγρανε τά μάτια των. Έχα- 
νεν ό ένας τάν άλλον, — τό φώς, τήν πνοή

Ό ύπνος είνεο ιατρός τών πονεμένων ύυχών. 
Μά κα'· στή γαλήνη τής νυκτός, τό όραμα τού 
αγαπημέ.ου ξετυλίγεται. Ακούει τόσα λόγια, 
νοιώθει τήν αγκαλιά του θερμή.. Καί περνούν 
ώρες, σάν νά περνούν στιγμές.
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— «Πάντα μαζή, πάντα αγαπημένοι» είνε τό 
μοτίοο τής αγάπης των. Καί τκ λόγια αύτά — 
ή γλυκεία μουσική τής καρδιάς — πτερυγίζουν 

7/,ς.
Τώρα πού άνοιξε τά μάτια, δέν βλέπει παρά 

τά ίοια αντικείμενα, καί άπό τά ανοίγματα τού 
παραθύρου λευκές γραμμές φωτός μόλις διαγρά
φονται. Τί Οά φέρτ, ή ημέρα ; Οά συνεχισΟή -.ό 
ονειρον τήν νυκτός ;

Και συλλογίζεται ή κόρη καί πίπτει είς έκ- 
στάσιν. Ή αγάπη τής παραλύει τό σώμα. Τά 
μάτια της βαρύνει ή προσδοκία. ΙΙρΟσπαΟούν νά 
οιασχίσουν τόν πέπλον τού μυστηρίου. Άν μπο
ρούσαν νά εισουσουν μέσα στή καρδιά του...

Στό απαλό κρεβάτι της, είς τήν ησυχία τού 
φθινοπωρινού γλυκοχαράματος, άνοιξε τά μάτια 
ή κόρη πού άγαπφ.

Πώς θέλει νά τά ςανακλείση γιά νά νοιώση 
και πάλιν κοντά της εκείνον, πού τής έχει χα- 
ρίστ, τής ωραιότερες, τής γλυκύτερες στιγμές 
μιας νέας ζωής. .

ΑΜΑΡ.

Κ. Μαλίας, Ό ζωγράιρος τών παραδόξων χρωμα
τικών συνδυασμών άλλά χιί κουραστικών, ό μαλλια
ρός τής Έλλ. ζωγραφικής. Έκ τών τεσσάρων ελαιο
γραφιών του, σχετικώς καλλίτεροι είνε ή Άκρόπολις 
τής Θεσσαλονίκης, καί ύ Αγ. Γεώργιος τής αύτής 
πόλεως.

Β. Μποκαταιάμπης. Ό δυνατός άλλά καί λεπτός 
τεχνίτης, ύ άποδίδων μέ τόσην ακρίβειαν, άλλά καί 
ποίησιν τήν Έλλ. φύσιν. Τά χωριατόσπιτα τοϋ Αμα
ρουσίου υπερέχουν τών άλλων έργων - άριστα υπό 
πάσαν έποψιν. Άλλά καί οί Βράχοι δέν υπολείπονται 
είς γραφικότητα.

Δ. Μπραέσσας .Είς την Αρμονίαν—ένα κορίτσι ποϋ 
κουρδίζει τό βιολί του—κατόρθωσε μέ ολην την σκο- 
τεινότητα. νά δώση πολλήν εκφρασιν. Έργον πού 
δείχνει ένα μέλλον ενθαρρυντικόν.

Σ. Μηλιάδης. 'Αντιπροσωπεύεται μέ ένα καλόν 
έργον, τύ Πασα-Λιμάνι καί ένα κακό, τό Μετά τό 
ψάρεμα:, ;ό όποιον έχει αντανακλάσεις σκληρός, χρω- 
μαρα ψεύτικα, έν τώ συνόλφ νεκρόν.

Σ. Παπαναγιώτου. Το Φτωχικό γεύμα-, σύνθι'οις 
μέ πολλά προτερήματα, προδίδει χρωστήρα δυνάμενον 
νά άποδιύση σκηνάς τοϋ καθημερινού βίου μέ μιαν 
ψυχολογικήν άντίληψιν. άξίαν πολλή: προσοχής.

Γ- Ροϊλός. Μετά μακράν ιΕπουσίαν έκ τών εκθέσεων, 
ένεφανίσθη καί πάλιν ό συμπαθή; καλλιτέχνης, οχι 
μέ στρατιωτικά θέματα,άλλ "ώς ΐμπρεσιονιστή; τοπειο- 
γράψος, Οί Κήποι του υπολείπονται τού όρους Τυμ
φρηστού, τό όποιον απεικονίζεται πολύ καλά.

Κ, Ρωμαιίδης. Ή αθόρυβος όσον καί ευσυνείδη
τος εργασία του τόν φέρει είς τήν πρώτην γραμμήν 
τώννεωτέρων έκθετων. Έκ τής τετράδος τών έργων 
του, τά τρία είνε πολύ καλά. Εύμορφη ή «Φεγγαρό
φωτη θάλασσα», ποια ηρεμία είς τής «Χορταρούδες» 
—μ’ ολην τήν άκαλαισθηοίαν τού τίτλου—αρμονία 
καί ποίησις είς τό «Αττικό δειλινό .

Ε. Σαμοΐλη. «ΊΙ Αμμουδιά» της είνε άπό τά καλ
λίτερα γυναικεία έργα τής έκθέσεως. Καί όμως αύτό 
είχεν άποριφθή είς τήν προηγουμένην έκθεσιν.'..

Άγγ. Στεφάνου. Μία πρόοδος σημαντική. Τό 
«Χωρικόσπιτο» διασώζει ολην τήν αγροτικήν χάριν, 
καί τί» «Μετά τήν δύσιν· μάς δίδει τό ώραΐον συναί
σθημα τού λυκόφωτος. Πολύ καλά καί τά «Χρυσόν*  
θέμα·,

Γ. Στρατηγός. «Τό Τάξιμο»—δύο κεφάλια γυναΓ 
κεία πλήρη έκφράσεως. Τό < ΙΙοιύς κτυπφ;» διακρί- 
νεται διά τόν καλόν φωτισμόν.

Ν. Φτρεχύδης. Πανομοιότυπος ή «Λίμνη Βουλιαγ
μένης» ή τόσφ γραφική μέ τά πρασινωπά νερά της.

Ζ. Φρυδάς. Καί τά τρία τοπεϊα του ζωηρότατα. 
'Υπερέχουν τά «Πευκάκια·.

Ο. Φωκάς Τρία παλ.αιά έργα του. Τύ καλλίτερον 
ε'νε τύ«Τ«λο; τοΰ Χειμώνος» μέ τήν ΰρίστην προο
πτικήν του.

Α. Χρηατοφής. Ένεπνεύσθη άπύ τούς Γαλλικούς 
καταυλισμούς παρα τάς ’Αθήνας καί έκαμε τρία σκί
τσα, έκ τών όποιων καλλίτερον ύ ύπύ τίιν Άκρόπολιν 
καταυλισμός. ΙΙολύ καλή καί ή σπουδή τής Κεφαλής.

Α. Φαραντάτου. Δύο πένθιμαι γερονιικαί κεφαλαί 
δεικνύουν προοδευτικός σπουδάς είς τήν προσωπο
γραφίαν.

Α. Χαλχιοπούλον. Είς τίινάπόδοσιν εντατικού φω
τός έπιτυγχάνει. Τά σκίτσα της εϊνε πλήρη ζωής.

Είς τό τμήμα υδατογραφιών, κρητιδογραφιών καί 
σχεδίων διακρίνονται ή «Διωγμένες» τού κ. Λουκίδη. 
ή «Κλωθώ» τοϋ κ. Μαλέα, τά Κερκυρυϊκά τοπεϊα τού 
κ. Μποκατσιάιιπη, ή Κεφαλή τής κ. Σταύρακα καί ό 
«Ασφόδελος τού κ. Φωκά.

Λ
Την γλυπτικήν έκπροσωποϋσιν έξ γλύπται.’Ηγείται 

ό κ. Θωμύπουλος [ιέ τά περισσότερα καί τεχνικώτερα 
έργα διά. ιά όποια καί άλλοτε έγράψαμεν. Νεώτε- 
ρον είνε τό Ιΐνεϋμι τού Τρικούπη». απόσπασμα άπό 
τύν ανδριάντα, διάτό όποιον έπόζαρεν ύ άτιχής υιός 
του, όστις εόρετόν θάνατον εσχάτως είς τορπιλλισθεν 
σκάφος.

Ό κ. Τόμπρος έκθέτει πάλιν τύν θαυμάσιοι· Κορ
μόν τού Άθλητού καί τήν προτομήν τού κ. Παλαμα, 
ύ κ. Φώσκολος τήν Δόξαν—ανάγλυφοι· άναΟηματικής 
στήλης τών Καλαβρύτων.—ύ κ. Άλεξανδρόπουλος δύο 
προτομάς πολύ καλάς, ών μία ή τού σεβαστού λογίου 
κ· Τιμ Άμπελό. Ό κ. Συννέφας εκθέτει ένα εκφρα
στικόν «Βάκχον» είργασμένον μέ ικανήν τέχνην. Τύ 
περισσότερον άποτυχόν έργον εινε τοϋ κ. Βούλγαρη 
ό κ. Πρωθυπουργός καθήμενος έπί έδρας. Έκτος'τε- 
χνικών άτελειών, καί ή φυσιογνωυία είνε ανεπιτυχής. 
Ό κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος δύναται νά έχη αξιώσεις 
περισσότερα; ομοιότητας.

Κλείομεν τάς συντόμους εντυπώσεις μέ δύο ερωτή
σεις. Ή πρώτη είνε διατί τύ Κράτος δέν ήγύρασεν 
ένα ή δύο πίνακας διά τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην ; 
'Οχι μόνον λόγφ ένισχύσεως—ηθικής τύ περισσότε
ρον—τών καλλιτεχνών, άλλά καί πρός πλουτισμόν 
τής Πινακοθήκης. Νά παραδεχθώμεν οτι έκ τών 
100 έργων, ούτε έν δέν δέν ήξιζε διά τήν αιωνιότητα; 
Τούλάχιστον διά νά δείξουν τήν έξέλιξιν τής τέ
χνης άς αγοράζονται καθ’ έκάστην περίοδον τής Δι
αρκούς έν έργον ζωγραφικής καί έν γλυπτικής.

Ή δεύτερα έρώτησι; είνε- Διατί περί το τέλος τής 
έκθέσεως δέν άφέθη έλευθέρα ή είσοδος διά τόν λαόν; 
Δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι σκοπός της πρέπει νά 
είνε καί ή λαϊκή πρός τό καλόν κατεύθυνσις. Κ.
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Η έπιστημονική γλώσσα.
Είς τύ Λομβαρδικό»· Ίνστιτοΰτον τών Γραμμάτων 

καί τών ’Επιστημών τοΰ Μιλάνου. ό καθηγητής κ. 
Κάρολος Ιΐασκάλ υπέβαλε»· υπόμνημα «Περί παλιγ
γενεσίας τής Λατινικής ώς διεθνούς γλώσσης·. 'Ο 
Ιταλός σοφός τονίζει, δτι ή Λατινική μπορεί νάχρη- 
σιμοποιηθή καί πάλιν ώς επιστημονική γλώσσα, δπως 
κατά τάς όρχάς τού ΙΘ’ αίώνος. Λί διάφοροι ευρω
παϊκοί γλώσσαι, εξακολουθεί, δέν εΐνε κατάλληλοι 
πρύ: ανταλλαγήν επιστημονικών ερευνών καί ανα
κοινώσεων, οΰτε αί τεχνηταί γλώσσαι εΐνε είς θέσιν 
νά πληρώσουν τάς άνάγκας τής Επιστήμης, διότι ό 
κάθε σοηύς άποστρέφεται νά περιβάλλί) τάς σκέψεις 
του μέ τύ ένδυμα ένός άψυχου καί ανουσίου γλωσσι
κού κατασκευάσματος. Άντιθέτως. ή Λατινική εΐνε 
θεματοφύλαξ τοϋ πνευματικού θησαυρού είκοσι τεσ
σάρων ολοκλήρων αιώνων, δύναται δέ θαυμάσια ν’ 
άντσποκριθή είς τάς απαιτήσεις τής νεωτέρα; Σκέ
ψεως. 'Ο κ. ΙΙασκάλ υπέβαλε καί τήν πρότασιν, γε- 
νομένην δεκτήν, όπως κατά τύν προσεχή Νοέμβριον 
τύ ’Ινστιτούτου συσκεφθή. έν ειδική συνεδριάσει, περί 
τών μέσων τής πρακτική: εφαρμογής τής Λατινικής 
είς τήν ’Επιστήμην.

'Ως γνωστόν, είς άλλα: περιστάσεις, ανάλογοι προ
τάσεις έγένοντο εκ μέρους ξένων σοφών περί χρησι
μοποιήσει»: τής αρχαίας Ελληνικής ιός διεθνούς επι
στημονικής γλώσσης,

Τό βάρος τών άριστουργημάτων.
Γάλλο: δημοσιογράφος — μή φέρω» φαίνεται το 

βάρος πολλών ασχολιών ■ είχε τιμ· υπομονήν νά ζυ- 
γίσιι (έν τή υλική σημασία τής λέξεως) τά έργα τών 
μεγαλειτέρων συγγραφέων τής πατρίδος του περιλαμ
βάνω»· είς τήν έργασίαν αυτήν καί τύ βάρος τών Σαιξ- 
πηρείων αριστουργημάτων. Ιδού είς ποια αποτελέ
σματα χατέληξε : Ο Βαλζάκ έγραψε τόμους συνολι
κού βάρους 58 χιλιογράμμων καί όΐΗ.Ι γραμμαρίων. 
Ό Βολταΐρος 11 χιλ. 875 γραμμ. Ό Ζολ« 12 χιλ. 
θΰϋ γραμμ. Ό .Μπαρρές θ χιλ. 5θθ γρσμμ. Ό Έ- 
ρεντιά 475 γραμμ. μόνον, ήτοι τήν γνωστή»· συλλο
γήν ποιημάτων -Τρόπαια·. Ό Λεζύντ Ντελίλ 2 χιλ. 
800γραμμ. Ό Κουρτελίν 3 χιλ. 8θ0 γραμμ. Ό Μυσσέ 
ϊσον ακριβώς βάρος πρός τύν προηγούμενο»·. Ό πο- 
λυγραφώιατος Βίκτωρ Οΰγγώ 12 χιλ. 825 γραμμ. Ό 
Ό Μωπασσάν 1υ χιλ. 75U γραμμ. Ό Σαίξπηρ 7 
χιλ. 120 γραμμ.

Κρίνων τά εξαγόμενα τής... ζυγαριάς του ύ Γάλλος 
δημοσιογράφος επιλέγει οτι οί ελαφρότεροι συγγρα
φείς βαρύνουν περισσότερον. 'Ιδού μία παρατήρησις 
δυναμένη νά έφαρμοσθή καί είς μερικούς Έλληνας λό
γιους.

Θαϋμα μνήμης.
Τό σπουδαιότερο»· τών κέντρων τού εγκεφάλου, τό 

κέντρο»· τής μνήμης, έδωσε πάντοτε ευρύ θέμα μελέ„ 
της μέ τά περίεργα καί μυστηριώδη φαινόμενα, άτινα 
εκίνησαν τό ένδιαφέρον πάντοτε τού επιστημονικού 
κόσμου. Υπάρχει άτροφία μνήμης μέχρι τοϋ βαθ
μού τής «λογοτυφλώσεως» (έξ ής άπέθανεν ό ποιητής 

Μπονιελαϊρ) καί μέχρι τής απώλειας τής συνειδή- 
σεως. Άλλ’ ύπάρχει καί υπερτροφία τοιαύτη:. μέχρι 
βαθμού κατάπλήξεως, τών τε παρελθουσών, παρουσών 
και μελλουσών γενεών. ΊΙ γλωσσομάθεια είναι κα
θαρόν αποτέλεσμα εΰρώστου μνήμης· άλλ’ ή γλωσ
σομάθεια τού Μετξεφάντη είναι φαινόμενον μοναδικόν 
• υπερτροφίας· τού πολυτίμου τούτου εγκεφαλικού 
κέντρου. ΊΙ περίφημος αΰτη γλωσσολογική μεγαλο- 
φυΐα έγεννήθη έν Βολωνία 1871 έκ ταπεινού πατρός. 
Δεκαπενταετής ήτο διπλωματούχος τή: φιλολογίας 
καί περί τά τέλη τοϋ βίου του 1831 κάτοχος έβδο- 
μήκοντα έννέα (άριθ. 71») γλωσσών καί διαλέκτων 1 ΊΙ 
κολοσσιαία αύτή μνήμη, τής όποιας παρομοία ουιε 
ύπήρξεν, ούτε ίσως θέλη ύπάρξιι ποιε. δέν εκπλήττει 
βεβαίως αδίκως τούς μελετηιά: τής ιστορίας τών 
ά» θρώπων.

Παράδοξος λέσχη.
Είς τήν Ιαπωνίαν ίδρύθη μία άρκετά παράδοξος 

εταιρεία, δηλαδή ή Λέσχη τών Έκ ιτοετώ»· ή αν προ
τιμάτε, Χουακουσάϊ Κάϊ·. Είς τήν Λέσχην αυτήν 
ανήκει καί μία πολύ γνωστή προσωπικύτης, ύ κόμης 
Όκούμα. Τά μέλη τής λέσχης ϋποχρεούνται νά τηρούν 
άπαρεγκλίτως ίίλας τά: υποδείξει; τής υγιεινής, διά 
τώ»· οποίων ύ άνθρωπος καθίσταται μακρόβιος. Τα 
μέλη δέ»· είναι άκόμη ίκαιονταετεις, αλλ’ έχουν σκο
πό»· να γείνουν. ΊΙ άρχή των είναι οτι όσον περισό- 
τερον ζή ό άνθρωπο.·, τόσον ωφελιμότερος γίνεται 
είς τούς όμοιους του χρησιμοποιών τήν κτηθιϊσαν 
πείραν. Ό κόμης Όκούμα είναι”πεπεισμένος ότι ό 
άνθρωπος δύναται νά ζήση 125 έτη, άρκεΐ ν’ακό
λουθή ζωή»· άπηλλαγμένην πόσης κοταχρήσεως. Καί 
υπόσχεται νά φθάση τήν Μαθουσάλειο»· αυτή»· ήλι
κίαν.

Ό Γόρκυ καί ή φίλη του.
II «.Έφημερίς τής Ιταλίας· διηγείται εν τρυφερόν 

ειδύλλιο»· τοϋ Μαξίμου Γόρκυ, τοΰ 1’ώσσου συγγρα- 
φέως οστις ήδη αποτελεί μέλος τής Προσωρινής Κυ- 
βερνήσεως τής πατρίδος του. διε ιθύνων τύ ύπουργεϊον 
τής Παιδείας. Πρό ένδεκαετίας είς τά παρασκήνια 
ένός θεάτρου τής Μόσχας, ό Γόρκυ έγνώρισε μίαν 
ωραιότατη»· έρασιτέχνιδα εκτάκτου μορφώσεως, όνό’ 
μάτι Μαρίαν Άνδρέϊγεβναν. Ό αμοιβαίος έρως άνε’ 
πτύχθη τάχιστα μεταξύ τού συγγραφέα»; καί τή: έρα- 
σιτέχνιδος. Ό Μάξιμος έγκατέλειψε τήν σύζυγόν του, 
μία»· ταπεινήν γυναικούλαν τοϋ Ν'οβογορόδ. ΊΙ Μα
ρία έγκατέλειψε έπίσης τόν σύζυγόν της μηχανικόν 
καί ήκολούθησε τόν συγγραφέα είς τόν πλάνητα άνά 
τήν Ευρώπην ζωήν του βοηθούσα καί ενισχύουσα αύ
τόν είς τό συγγραφικόν του έργον. Μετ’αύτής ό 
Γόρκυ έταξείδευσεν εΐ, τήν ’Αμερικήν, όπου ή Άν- 
δρεϊγέβνσ έπρόκειτο νά δώση σειράν παραστάσεων. 
Άλλ’ ή παράνομος ένωσις τών δύο καλλιτεχνών έσκαν- 
δάλισε τήν ήθικήν τής ’Αμερικανικής κοινωνίας. Κα
τόπιν λυπηρών επεισοδίων οί δύο ερωτευμένοι ήναγ- 
κάσθησαν νι'ι έγκαταλείψουν τήν 'Αμερικήν καί έπα- 
νέλθουν είς τήν γηραιόν Ευρώπην, δπου οί άνθρωποι 
έχουν δλιγωτέρας προλήψεις.

Ο «Ίάνατο- τών άσςέρων. Νέα θεωρία. Γεννώνται άστρα;— 

Ή εικονογραφημένη ρεκλάμα Ή λαϊκή καλαισθησία.

Ό κινηματογράφος εΐς τά σχολεία. Ιισίλιδα καί δεκά” 

ζΐί λεπτά.—Ό περιοδικός τύπος.

ΕΘΑΙΝΟΥΝ λοιπόν 
τά άστρα: Ό Γάλλος 
αστρονόμος Ιίου'ίζέ 
είς ιεωτάτην μελέ
τη»· του μα: τό βε
βαιώνει. Οί διάττον- 
τες αστέρες εΐνε <ά- 
στέρες πού χάνονται 
διά παντός». Κατά 
τήν θεωρίαν του τά 
άστρα σβήνουν τί» εν 
μετά τό άλλο καί θά 
έλθη έποχμ'ι ποΰ δεν 

θά λάμπη κανύν ι·ί; τύ στερέωμα. Άλλά τό θλιβερόν
αύτό θέαμα τής ζοφώδους νυκτός δέν θά τό ϊδη ό 
άνθρωπος, διότι Οά έχη κοιμηθή πρό πολλοΰ τόν 
αιώνιον ύπνον. Άλλά κάθε θάνατος άστρου άναπλη- 
ροΰται άρά γε μέ νέας γεννήσεις ; Ό Πουίζέ τό άρ- 
νεϊται. Κανέν παράδειγμα γεννήσδως άστρου δέ»· 
υπάρχει. Τά έν τή άστρονομίςι άναφερόμενα «νέα· 
εΐνε άστρα προ υπάρχοντα, τά όποια ήμεΐς βλέπομε»·
διά πρώτην φοράν ή άστρα ταχέως παρακμάζοντα 
καί έπιστρέφοντα είς τήν νεφελώδη κατάστασιν. Επί
σης καταρρίπτει ύ Γάλλος σοφός τήν Οέωρίανδτι τά 
άστρα δύνανται νι'ι άναγεννηθώσι διά τών νέων συν
δυασμών, οΐτινες προκύπτουν έκ τώ»· συρράξεων με
ταξύ άστρου καί άστρου, διότι οί αστέρες εΐιε σκορ
πισμένοι είς άπεράντους εκτάσεις, όσον δέ απειράριθ
μοι καί άν εΐνε, ή συνάντησι; είνε σπανιωτάτη.

ΊΙ εΐκονογραφ ημένη ρεκλάμα, ή όποια είς τήν Εύ- 
ρώπην άνήχθη είς κλάδο»· καλλιτεχνικόν άξιοσημείω- 
τον, παρ’ήμίν νηπιάζει. ’Εσχάτως μόλις δειλά ένε- 
φανίσθησαν σκίτσα τινα πρωταγωνιστριών τού θεά
τρου καί δύο τρεις ρεκλάμαι άπύ καλλιτέχνας, άπύ 
τάς όποιας δέ»· λείπει ούτε ί) καλλιτεχνική γραμμή, 
οΰτε ή έμπνευσις. Διότι εΐς μίαν ρεκλάμαν πρέπει 
νά συνυπάρχουν καί ή ιδέα καί ή έκτέλεσις. Εΐνε δι
είδες καλλιτεχνικής έργασίας καλώς άμειβόμενον. 
Δέν κατενοήθη παρ’ ήμίν άπύ τούς επιχειρηματίας 
καί έργοστασιάρχας ότι μία καλή διαφήμισις εΐνε ό 
πρώτος όρος τής έπιτυχίας. Πόσα καταστήματα έν 
Εύρώπη δέν οφείλουν τήν φήμην των είς μίαν έπι- 
τυχημένην, ώραίαν καί έξυπνο»· ρεκλάμαν! Καί ή έλ- 
λειψις αύτή τού πρακτικού πνεύματος είνε ή αφορμή 
τής μή άναπτύξεως έν Έλλάδι τής τέχνης έν τή δια
φημίσει. Δέν εΐνε δέ μόνον ένίσχυσις τών ζωγράφων 
ή φιλοτέχνησις καλλιτεχνικών ρεκλαμών, άλλά συν
τελεί είς τήν καλαισθητικήν μύρφωσιν τού λαού, έθι- 
ζομένου εις τήν άντίληψιν τού ώραίου, έν τώ καθ’ 
ημέραν βίω. Ουτω ύπάρχει ελπίς νά ποθήσηκαί άνω- 

τέρας νά ϊδι,ι εκδηλώσεις τιμ’τέχνης, νά βλέπη και 
εκθέσεις κιί βαθμηδόν νά. τονωθή πιρ’ αύτή» τό συ
ναίσθημα τού καλού, τό όποιον διέστρεψαν εως τώρα 
τά τερατουργήματα τών λιθογραφιών, τώ»· λαϊκών 
εκδόσεων.

<?«

Είς τύ Παρίσι είσήχθη έπισήμως εΐς τά σχολεία ίι 
κινηματογράφος ιός διδακτικόν μάθημα, πρωτοβου
λία τοϋ «Συνδέσμου τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως* ■ 
Διά τού κινηματογράφου οί μαθηταί διδάσκονται 
Φυσικήν ιστορίαν, Χημείαν, ’Ορυκτολογίαν, βλέπουν 
δέ καί τά σύγχρονα πολεμικά γεγονότα. Διά τοϋ τρό
που αύτού καταργεϊται ί| ξηρά και άγονος διδασκα
λία. ή κοπιώδης μελέτη, ί) άσυνείδητος άποστήθισις 
καί ό μαθητής διά τοϋ οφθαλμού μόνον μανθάνει 
ασφαλώς ο,τι δέν θά έμάνθανεν άπύ τά βιβλία. ΊΙ 
πρακτική μάθησις είνε ή άληθινή πρόοδος είς τή»· 
παίδευσιν. Ένα τοιούτο» εύβργετικό»· νεωτερισμό»· 
πότε θά ίδοΰν καί τά τόσον βασανιζόμενα παιδιά 
τών σχολείων μας ; Τύ Ύπουργεϊον τής Παιδείας θά 
μεριμ»»|σ|ΐ άραγε; Οί ’Εκπαιδευτικοί μας σύλλογοι 
θάμιμηθούν τόν «Παρισινόν Σύνδεσμον» ;

Ό καθημερινός τύπος έξησφάλισε τήν ϋπαρξίν του 
διά νομοθετική; πρόνοιας, ήτις καθιέρωσε ΰποχρεω- 
τικώς τό δισέλιδο»· καί τό δεκάλεπτου. ΊΙ τρομερό 
ύπερτίμησις καί ή έπικειμένη έλλειψις τοΰ χάρτου, 
ήαΰξησις κάθε τυπογραφικού είδους έπέφεραν αΰξη- 
σιν δαπανών, ήν αδυνατεί νά άντι,κρύσΐ] καί ί] μεγα- 
λειτέρα κυκλοφορία. 'Αλλ' άν διά τάς καθημερινά: 
εφημερίδας, είς ά; αί άγγελίαι αποτελούν σημαντικόν 
πάγιον έσοδο»’, έλήφθΐ) μέτρου, ό περιοδικός τύπος 
άφέθη είς τήν τύχη»· του. Παλαίει μόνος και’ άκα" 
ταβλήτων πολλάκις δυσχερείων, είς άς ύπόκειται ώς 
έκ τοϋ πολέμου. Καί τά μέν περισσότερα περιοδικά 
ύπέκυψ.ιν είς τήν άναπύφευκτον διακοπήν, άλλα είς 
τό μοιραίο»· τέλος, ή εκδοσις δέ νέων ή παράδοξος έν 
τοιαύτη κινδυνώδει εκδοτική καταστάσει εινε συμπτιο- 
ματική. διότι τά φαινόμενα τής δύσπνοιας έκδηλοϋν- 
ται ευθύ: μετά τήν έκδοσιν τού α’ φύλλου. Είνε συνε
πώς αξία έκτιμήσεως ή αύταπάρνησις δύο—τριών 
περιοδικών τά όποια άνθίστανται έρρωμένως εί; τήν 
οικονομικήν καταιγίδα, ή όποια συμπαρασύρει κάθε 
πνευματικήν έργασίαν καί τά όποια συνεχίζουν 
έγκαρτεροϋντα τήν έπιζημίαν έκδοσιν των μέ τήν ελ
πίδα πάντοτε τή; ταχεία; ειρηνική; πολιτικής άπο- 
καιαστάσεως. Μία έν τούτοις έκκλησις πρύς τούς συν- 
δρομητάς δέν θά ήτο περιττή, διά νά στηρίξουν εΐς 
τούς δυσκόλους καί ανωμάλους αυτούς καιρούς τά πε
ριοδικά, τά όποια έμειναν άπροστάτευτα, όσα εξυπη
ρετούν τελεσφορώ; τόν κόσμον τή; Ιδέας—τά Γράμ
ματα καί τάς Τέχνας.

ΔΑΦΝΊ Σ
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ΧΕΝΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΟΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΛΙΔΑ

Ό Μηοέμ.— Γιά νά πάω σπίτι μου τώρα 
ποΰ έχουν δύο σελίδες αί εφημερίδες κάνω τό 
γύρο τοΰ κόσμου...

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Θέατρου Κυβέλης

Ό κ. I. Παξινό; είς τά δύο νέα έργα του, τήν δί
πρακτοι· κομεντί ·Τσΐ-Τσέ· καί τήν μονόπρακτοι· 
κωμφδίαν Ο τρως tire τυφλός , παρουσιάζει το 
τάλαντόν του εξελισσόμενοι· έπί τά βελτίω καί έπί τό 
φυσικώτερον. Εί; τό πρώτον έργον—ό τίτλος είνε τό 
όνομα μια; μυίγας τή; ‘Αφρικής ή οποία όταν τσιμπά, 
μεταδίδει τόν ύπνον, όπως καί ή γυναίκα ή οποία 
τσιμπά ιόν άνδρι καί τον βασανίζει—ό συγγράφει»; 
εϊνε άντιφεμινιστή;, άλλά μέ πολλήν λεπτότητα.‘Υπο
στηρίζει ότι ή γυναίκα, ή ανεπτυγμένη καί ή αμόρ
φωτος, καλλιεργεί τό μικρόβιου τή; απιστία; καί ύπο" 
κριβία;, παρουσιάζει εί; έκιτέραν τών πράξεων καί 
άπό ένα τοιοΰτον γυναικείοι· τύπον άπιστου καί ενός 
εΰκόλι·:; άπατωμένου άνδρός. "Εχει δέ ή κωμωδία 
ένα τύπον καλά χαρακτηρισμένοι· άνδρός, άτυχούς είς 
τάςέρωτικάς του επιχειρήσεις. Ό διάλογος καί τών 
δύο έργων είνε πολύ καλός, κομψός καί λεπτός, ή 
πλοκή απλή άλλ’ ενδιαφέρουσα, έάν δέ πρόσθεση τι; 
καί τήν καλήν έκτέλεσιν ευρίσκει έπιτυχίαν έν τιϊι συ
νόλφ ικανοποιητικήν.

Ή ωραία φοιτητική ζωή μέ τά χαρακτηριστικά 
επεισόδια τη;, τήν θελκτικήν αφέλειαν καί τάς αι
σθηματικά; συγκινήσεις τη; ένεπνευσεν είς δύο άγνώ 
στους νεαρούς Ιταλούς έργον — έν είδος «Μποέ.ι»— 
• Αντίο Τζοβινέτσα». Τό έγραψαν πρό τινων έτών, ό 
Καμάζιο καί ό Όξύλια, καί τό έστειλαν άπό τήν επαρ
χιακήν πόλιν των είς τήν Μπορελλι, εί; τήν όποιαν 
ήρεσε. Καί τό παρέστησε. ΊΙ επιτυχία ήτο θριαμβευ
τική. Καί ό μέν Οξύλια είνε σήμερον ό διευθυντής 
τη; μεγάλη; 'Εταιρείας «Cities films, ό δέ Καμάζιο 
άπέθανε τήν ημέραν τής τρίτη; παραστάσεως.

Τό • •Αντίο ντότης> t>iv υστέρησε εί; έπιτυχίαν καί 
κατά τήν έμφάνισιν του είς τό Κυβέλειον. Άνεπαρε- 
στάθησαν μέ ζωηρότητα αί ωραίοι σκηναί τής φοι
τητικής ζωής, ήτις πλέκεται περί τό αγνόν αίσθημα 
τής κόρης τή; σπιτονοικοκυράς, ήν ένεσάρκωσε μέ
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. . . ένώ προτήτερα περνούσα εμπρός άπό τόν 
ράπτην μου καί τόν μπακάλην μου χωρίς νά 
μέ διακρίνουν.

μεγάλην φυσικότητα ή κ. Κυβέλη, ιδίως είς τά; 
σκηνάς τής ζηλοτυπίας. Καί οί άλλοι ήθοποιο', 
οί κ. κ. Παπαγεωργίου, Βεάκης καί Λεπενιώτης 
άπετέλεσαν αρμονικόν πλαίσιον τής πρωταγωνί
στριας.

θά είχε παριτηρήση τι; μ ίνον οτι ή αλλαγή τών 
ονομάτων καί τών τοποθεσιών - ήτις παρά τινων ένο- 
μίσθη ώς διασκευή—έπερίττευε. άφοΰ ή φοιτητική 
ζωή σχεδόν είνε παντού ή ίδια. Τού «’Αντίο νεότης,» 
προηγήθη μία κωμωδία μινόπρυκτος τών κ. κ. Λά- 
σκαρη καί Κολοζοτρωνη πρό έτών γραφεϊσα, άλλά 
τό πρώτον ήδη παρισταιομίνη «Δίδονται μαθήματα 
Ταγκό». Μία κυρία κατά λάθος εισέρχεται έιεκ ι τής 
επιγραφής, εις μίαν γκαρσονιέραν τής οποία; οί 
ένοικοι υποδέχονται αυτήν φιλοφρονέστατα, υπο- 
κρινόμενοι τόν διδάσκαλον τού Ταγκό, χωρίς νά γνω
ρίζουν τόν χορόν αΰτόν. Πρό; τόν αΰτόν σκοπόν εισ
έρχεται καί εϊ; παπάς χωρίς ράσα, άλλά μέ κοτσίδα, 
καί τά κωμικά επεισόδια διαδέχονται άλληλα κατα- 
λήγοντα εΐ; άποκιλύψεις.

Επί τή; γνωστή; συνήθεια; τών βαπτιστικόν τήν 
οποίαν «δημιούργησε» έν Γαλ.λίρ ό πόλεμος, καθ’ ήν 
κυρίαι τή; καλή; τάξεως αλληλογραφούν μέ τού; 
πουαλύ, τών όποιου άναλ αμβάνουν τήν προστα
σίαν, οί γνωστοί κωμωδιογράφοι Ένεκέν, Βέμπερ 
καί ντε Γκόρς έγραιμαν έξυπνην φάρσαν, τόν «Βα- 
πτιστικόν τής κυρίας ή όποια παίζεται άπό ένός 
έτους σχεδόν συνεχώς στό Παρίσικαί τής οποίας ό 
ό απώτερος σκοπός είνε ή κωμικοποίησι; τών κουραμ
πιέδων. “Ενας έφεδρος λαμβάνει τό όνομα ένό; φί
λου του μαχομένου είς τό μέτωπον καί έρχεται νά 
κατάλυση 'είς τό σπίτι μιά; άριστοκράτιδος, ή- 
τι; έχει τόν φίλον του βαπτιστικόν. ΊΙ κυρία θέλει 
νά έκδικηθή τόν άνδρα της, έφεδρον καί αυτόν άλλ’ 
απόλεμον, ό θείο; τής κυρία; συνταγματάρχη; εκ
λαμβάνει ώς σύζυγον τόν βαπτιστικόν, όστις ευχαρί
στως επωφελείται τή; παρεξηγήσεω; αύτής, ό σύζυ
γο; παίζει τόν ρόλον τού βαπτιστικού. ό συνταγμα

τάρχης ερωτοτροπεί μέ τήνσύζυγον τού ψεύτικου βα· 
πειστικού καί τέλος έρχεται ό πραγματικό; βαπτιστι- 
κός έκ τού μετώπου, αί παρανοήσεις περιπλέκονται 
άκόμη περισσότερον μαζή μέ τά έναλασσόμενα ατομικά 
βιβλιάριά των. Τάκωμικά αύτά επεισόδια προκαλοΰν 
άφθονους γέλωτος' φράσεις μόνον τινές τού συνταγ
ματάρχου περί παιδοποιΐας Οά έπρεπε νά παριλη- 
φθούν, διά νά μή θεωρηθή τό άθώον κατά τά αλλα 
έργον ώς ακατάλληλον.

Ή κ. Κυβέλη έπαιξε μέ πολλήν αφέλειαν, ό κ. Λε 
πενιώτη; κωμικότατος, ό δέ κ. Πρινέας έδωσε ένα 
τύπον απλοϊκού στρατιώτου εξαιρετική; επιτυχία;.

Είς πανηγυρικήν παράστασιν «έπί τή έπετείφ τής 
εθνικής άφυπνίσεως» ό θίασο; έδωσε παράστασιν 
μέ τέσσαρα μονόπρακτα πατριωτικά έργα. Έδόθη τού 
κ. Άσπρέα—έκτός τοΰ γνωστού «Φιλιού τοΰ σκοτω
μένου·—τό 'Ξύπνημα·, είς τό’όποιον μία μνηστή 
διαμαρτύρεται διότι ό έφεδρο; μνηστήρ τήν υποπτεύε
ται ώς ένεργήσασαν διάνάμή σταλή εϊς τό μέτωπον, 
ένφ αύτή τόν θέλει υπερασπιστήν τής Πατρίδο;. Ή 
• Τηλεφωνήτρια- τών Sartene καί Traversi είνε εν 
δραματάκι συγκινητικόν. Μία Γαλλίς τηλεφωνήτρια 
όπό τάς άπειλά; Γερμανών άξιωματικών, διαβιβάζει 
μίαν πολεμικήν εϊδησιν καί τόν ηρωισμόν αύτόν πλη
ρώνει μέ τήν ζωήν της. Ή έθ.ικότης τών προσώπων 
ήλλαξε κατά τήν παράστασιν. Ή τηλεφωνήτρια ένε
φανίσθη ώ; Έλληνίς καί οί άξιωματικοί ώ; Βούλγα
ροι. Ή · "Αγνωστη· τού Νικοντέμι εϊνε εν παίγνιον- 
Μία -Αγνωστη κυρία αναγκάζει ένα έρωτότροπον νέον 
νά συναισθανθή ότι ή θέσις του εϊνε είς τόν στρατόν 
καί όχι εί; τά σαλόνια.

Ύό ·Μαϋρο καράβι· προηγγέλθη Οορυβωδώς πέ
ρυσι καί άνεβάλλετο ή παράστασις του διαρκώς, μέ- 
χρις δτου έλλιμενίσθη διά τρεϊ; έσπέρα; είς τό φιλό
ξενοι· πρός τήν έγχωρίαν παραγωγήν σανίδωμα τού 
<Κυβελείου».'Η έξέλιξις τοΰ δραματικού ταλάντου τού 
κ. Χόρν δέν εϊνε πολύ Ικανοποιητική. Οί «Πετροχά- 
ρηδες» παραμένουν πάντοτε τό καλύτερον έκ τών έρ
γων του, καί τό μόνον ελληνικόν. Ή έπίδρασι; τής 
βορείου θεατρική; παραγωγής εϊνε καταφανή;' άλλ’ 
έπίδρασις, ή όποία άντί νά άναπτύσση τό τάλαντόν του 
τό διαστρέφει. Άοριστολογίαι, μοιρολατρεϊαι, βίαιοι, 
συγκινήσεις, άπελπισμοί. "Ενα σκοτεινόν καί μαΰρον 
περιβάλλον,εί; τό οποίον οί άνθρωποι κινούνται ώ; 
σκιαί.Κανείςχαρακτήρ διαγεγραμμένος.Όλα τά πρόσω
πα βαρύνει μία κατάρα. Πάσχουν. Περνούν ώ; φαν
τάσματα. Ό παππού; παραληρεί, ό πατέρα; κατε
στραμμένος, ή γυναίκα έν άπογνώσει, ό υιό; πάσχει 
άνιάτως, ό πλοίαρχο; μυστηριώδης, ή ερωμένη αχα
ρακτήριστος, καί ώς κορύφωμα μιά μονολογούσα 
τρελλή γρήά. Καί βαίνει μοιραίος τό μοιραϊον δράμα 
— ένας ψυχικό; εφιάλτη,—εΐ; τίιν καταστροφήν— 
τόν θάνατον τού τέκνου—ή όποια άπό τής πρώτης 
σκηνής έκδηλοΰται. Διατί δέ επισωρεύονται ολαι αύ- 
ταί αί συμφοραί; Διά νά καταλήξουν είς τήν συμφι- 
λίωσιν τών συζύγων ύπό τάς πτέρυγας, τάς όποιας ό 
θάνατος απλώνει εις τό σπίτι των. Ή ύπόθεσις 
δέν εϊναι πρωτότυπος. Καί διήγημα καί δράμα έχουν 
γραφή μέ τήν συνένωσιν τών έν διαστάσει συζύγων 
συνεπείρ τού θανατου τοΰ τέκνου των. Μένει ή δια- 
χείρισις τής ΰποθέσεως. ’Ατυχή; καί αύτή. Ζητεί ό 

συγγραφεύς ν.ί έκβιάση τήν συγκίνησιν, δι' έπισωρεύ- 
σεως άπιθανοτήτων. Η κεντρική ιδέα ότι τά παιδιά 
πληρώνουν τάς αμαρτία; τών γονέων—ή όποία διηκει 
δι’ όλων τών έργων τού κ. Χόρν προκαλιϊ απλώς 
κόπωσιν καί δυσφι ιρίαν, παραμένΟυσα αινιγματώδης.

Τό «έπίκιιρον έργον Στά όπλα ή λτβτντιά· 
υπήρξε μάλλον άκαιρον, διότι ή σκηνοποίησις χθεσι
νών γεγονότων έχει συμφυή ι/.αττωματσ, εί; ά προ- 
σετέθησαν καί τά ελαττώματα τής άτεχιιας, απαραι
τήτου διι'ι κάθε πρωτόπειροι· συγγραφέα. Η νεκρανα- 
στασις μάλιστα τού λοχαγού ήιο τόσον εξεζητημένη 
καί ΰ παρεμβολή τής ί·.τη.·ειρία; to · ·ν φαιδωΐ, ώστε 
έμείωσαν τήν ιιτύπωι.ν, ήν ύ πατριωτισμό; ι-πιδιω- 
ξεν.Ή κ. Κόριννα Ζ ιφει. ιπούλου έπαιξε πολύ καλά, 
μολονότι υπερβολική εί- τάς εκδηλώσω; τής χαρά;.

Παρ'δλον τό προκαταβολικόν λιβάιισμα συναδέλ
φων τοΰ κ. Μελά, ή Λίνα ιοι· άπώυχε. Λεν ι'μιπορεΐ 
τις νά άρνηθή συγγραφικά χαρίσματα ε1; τόν δυνα
τόν συγγραφέα. άλλ’ έπαθε κυί αύτός δ.τι καί ό κ. 
Χόρν. ΙΙαρεσύρθη άπο τους βορείους θεατρικούς συγ
γραφείς· Καί έγραψε ένα ψυχρότατοι· έργον.

Όχ.Μελάς φέρεται πάντοτεπρό: την κοινωνιολογίαν 
ήθέλησε δέ νά χρησιμοποίηση δια τά; ιδέα; του περί 
κοινωνία; τήν σκηνήν. “Ε ■», τώρα αί άπόπειραί του 
προσέκρ ιυιαν. θέλει νί δείςρ τά τρωτά τής κοινω
νίας διά ψυχικών πρόβλημά · ν τά όποία μ’ δλην 
τήν ρεαλιστικήν διατύπωση· δ;-. έπιτυγχάνουσι τοΰ 
σκοπού. ’Εκτινάσσει κιτα τ-n· ζ ινού ιδεολογία; καί 
παρουσιάζει πάθη καί αίσθή.ι χωρίς νά μάς συγ. 
κλονίζουν. ΊΙ «Λίνα δέν ί, '.ει έπιτυχεστέρα, άπ’ 
εναντίας εΐνε τό χειρότερόν ί.’,'ον ιού κ. Μελά. Κόρη 
καλή; τάξεως, πατρός κ.ιτ ι »τ-ρ > ,. . το; οικονομικός 
καί αύτοκτον-ίσαντος, υ.τ.ι,ο.. . αι έξ ά·. ίγκης διά 
συμφεροντολογικούς λόγου,, ε ι έμπορον άλλ' άγα- 
Οώτατον άνθρωπον. Αύτός τιι·· ό.απζι, αύτή δχι. ΊΙ 
Λίνα εϊνε ένας περίεργο; τύ.τ ■; γυναικός. νευροπα- 
Οοΰ;· ό χαρακτήρ της άκου .ιστός. Εϊνε υπερήφα
νος, ζητεί κάτι άντότερον ■'< δ,τι δίδει ή κοινωνία, 
εϊνε εύφάνταστος, εύμετάβο'.ος, δέν εύχαρι ιτεΐται μέ 
τίποτε. Άνταποκρίνεται μέ μεγάλην ευκολίαν εις τήν 
άγάπην ένός κυρίου τόν οποίον συγχρόνως άγαπφμετά 
πολλής επιμονή; μία φίλη ι η;, ύπ ινδρευμένη μέ ένα 
έτοιμο θάνατον φθισικόν. 'Αντιλαμβάνεται ή Λίνα 
οτι ό βραστής της δέν είνε άπό εκείνους ποΰ ήμπο- 
ρούν νά τήν κατακτήσουν καί τύν διώχνει σκαιότατα- 
"Ενας άλλος κύριος—ποιη-ικ ότερο; τών άλλων, παι
δικό; της φίλος, τήν άγσπςι καί αύτός, άλλιί κρυφή 
καί άψυχα. "Ολοι οί άνδρες είνε τό ίδιο. Κιί άφοΰ 
δέν εϊνε ικανοποιημένη άπό τήν ζωήν, ή τόσφ δύ
σκολη είς τάς άντιλήψει; τη; Λίνα πίπτει άπό τόν 
εξώστην ένός Κερκυραίκού σπητιυΰ.

Ούτε ψυχολογία χαρακτήρων, ούτε σκηνική τέχνη. 
Τά διάφορα πρόσωπα κά,.ινουν είς τήν πρώτην 
πράξιν άνά μίαν διαδοχικήν παρέλασιν πρό τής 
άπογοητευμένης Λίνα;. Εί; τήν β' πράξιν σχεδιάζε
ται τό ξεπόρτισμά της μέ τόν έραστήν. Μόνον εί; 
τήν γ' πράξιν υπάρχει μία δραματική σκηνή, χωρίς 
δμως νά συγκινή—ή μεταξύ Λίνα; καί έραστοϋ, 
άλλά καί αύτή κάθε άλλο ή πρωτότυπος. Ή αύτοκτο- 
νία της τέλος, μή παρουσιαζυμένη ω; κληρονομική 
προδιάθεσις, μένει αδικαιολόγητος άφοΰ δλοι τής
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έφβριντο ευγενικά. Ό σύζυγο; Ανεκτικότατος μέχρι; 
έξευτελισμού ίκετεύων αύτήν νά έπινέλθΐ) εΐ; τά συ
ζυγικά κ αθήκονττ. Ή πενθερά—παρά τήν κρατούσαν 
περί πενθερών καταφοράν—άγγεακωτάτη... Ό Ια
τρός αστειότατος. Ό εραστής προθυμότατος. Ό παι
δικός φίλος της. φανοκόρος τοϋ έρωτός της ' Μία 
συντροφιά έξυπηρετική κίθε Ιδιοτροπίας της. "Ισως 
ό συγγραφεύς τίιν φαντάζεται έν άνώτερον πνευματι
κόν φαινόμενου, μίαν εξαιρετικήν ΰπαρξιν. άλλά δέν 
κατιόρθωσε νά μάς τίιν παρουσίαση τοιαύτην. ’Εμφα
νίζεται οΰτω ό κ. Μελιάς κατιότερο: τού θέματος, μέ 
τό όποιον ένας μεγάλος συγγραφεύς ήμποροϋσε νά 
γράψη ένα μεγάλο έργον.

Ί2ς πρός τόν διάλογον, πρέπει νά έχη τιςπολλάς 
επιφυλάξεις. Δέν είνε λεπιός, ούτε δυνατός. "Ενας 
συνήθης τών νεοελληνικών έργων διάλογος.

Αί εμφανίσεις τών προσώπιον ατυχείς. Ή Λίνα δέν 
είνε τύπος, χαρακτήρ. Μία απροσδιόριστος έκδήλω- 
σις γυναικείας ψυχοπάθειας. Ό παιδικός της φίλος όχι 
μόνον επάγγελμα δέν έχει ώμολογημένον, άλλ’ ούτε 
καί ατομικότητα. Ή ϋπαρξίς του είνε τόσον αχρους 
και άχρηστος. . . Ό ιατρός, ένας καραγκιόζης. Λέγει 
αστεία άνοστα—τονίζω τήν λέξιν ’. Ό σύζυγος, ασθε
νούς χαρακτήρος, ένας γελοίος. ΙΙταίει διά τάς δύο 
τελευταίας κωμικός εμφανίσεις ό συγγραφεύς ή οί 
ηθοποιοί; Ό συγγριφεύς ήθέλησε βέβαια νά παρου" 
σιάση επιπόλαιους τούς άνΟριόπους αύτούς, διότι 
υπάρχουν είς τίιν κοινωνίαν’ άλλά εμφανίζονται μέ 
υπερβολήν, ή όποια πάντως έζημίωσε τήν σοβαρό
τητα, τήν όποιαν πρέπει νά έχη ένα δράμα.

Μέ τοιαϋτα ελαττώματα ή έκτέλεσις δέν ήτο δυνα
τόν ή νά είνε κατώτερα κρίσεως.

Θέατρον Κοτοπούλη
Ό κ. Ξενόπουλος διά νά εξευτελίση δήθεν τούς 

κριτικούς του άλλοτε παρουσίασεν έν έργον ίδικόν 
του ώς 'ξένον τιάρα έκαμε τό αντίθετον. Παρουσίασε 
τόν «Μεντόρ» τοΰ Άνρύ Μαλέν, μέ τό έλληνικώτατον 
κυνικόν όνομα Μούργος . Εις τήν κωμιρδίαν αύτήν 
ό Γάλλος συγγραφεύς μάς δίδει ένα χαρακτήρα ενός 
ανθρώπου χωρίς θέλησιν, τόν όποιον βασανίζει ένας 
παλαιός συμμαθητής του, ό όποιος τοϋ είχε βγάλει καί 
τό παρώνυμου Μούργος. Ό άνθρωπος αύτός γίνεται 
πειθήιιον οργάνου τή; γυναίκας του, τήν οποίαν ό φί
λος του αρχίζει νά κάμη ερωμένην του, άνευ άν«ι- 
στάσεως τοϋ συζύγου, όστις διά νά άποτρέψη τόν κίν
δυνον συντελεί όπως ό φίλος του άγαπήση μίαν Ανε
ψιάν του καί όταν αύτό γίνεται, ό Μούργος ό έως 
τώρα εξευτελιζόμενος υποτάσσει αυτός ήδη τόν τύ- 
ρανόν του, συναινων τέλος είς τήν ένωσιν του μετά 
τής Ανεψιάς. Ό «Μούργος δέν είνε ούτε δράμα, ούτε 
κωμωδία. Μάλλον ηθογραφία, άρκετά επιτυχής.

Ό τίτλος τού κωμειδυλλίου τού κ. Κουρτζή · Άμε- 
ρ«χή> δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας τού κ. Ούίλσωτος, όπως καί τό έργον δέν 
έχει καμμίαν γνωριμίαν μέ τήν τέχνην καί τό πνεύμα.

1 πόθεσις καμμία Απολύτως. Διάφορα πρόσωπα πη
γαινοέρχονται έπί σκηνής χωρίς σκοπόν. Ή α' πρά- 
ξις έπί τοϋ καταστρώματος καί ή γ' τοϋ μαγικού σπι
τιού είνε θεαματικοί, άλλ’ αύτό δέν ήρκεσε νά σώση 
τήν «’Αμερικήν» τοϋ ναυαγίου.

Ή κ. Μ. Κοτοπούλη δέν μετέσχε τοΰ έργου τοΰ ίφο- 
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πλιστοΰ συγγραφέων, όστις έπί σκηνής μετακόμισα: 
τήν θάλασσαν, θάλασσαν έποίησε καί τήν θεατρικήν 
τέχνην.

Ή άπογραφή τών ’Αθηνών διά τά δελτία τού άρ
του ένέπνευσεν είς τίιν δ. Κοτοπούλη τήν ιδέαν νά 
άποτανθή είς τρεις συγγραφείς, τούς κ. κ. Βλάχοι-, 
Μωραϊ'ίνην καί Ξενόπουλον νά τής γράψουν άπό 
μίαν μοιόπρακτον κωμιρδίαν, νά τάς παραστήση χω
ρίς νά γίνη γνωστόν τίνος είνε έκάστη καί τό κοινόν 
νά τάς κρίνη διά ψηφοφορίας. Ή συγγραφή καί τών 
τριών « Άπογραφών- επέτυχε, διότι καί οι τρεις συγ
γραφείς έξεμεταλλεύθησαν τό θέμα εΰφυώς, άλλ’ ή 
απογραφή τών....ψήφων έματαιώθη διότι τό κοινόν 
όχι μόνον άνεγνώρισεν εύχερώς έκαστον συγγραφέα— 
άπογραφέα παρ' ολίγον νά εϊπω—έκ τού ΰφους, άλλά 
καί έβαθμολόγησε τά έργα διά τών χειροκροτημάτων. 
Όκ.Βλάχος έγραψε τό συντομώτερον, καλαισθητικώ- 
τερον έργον, παίγνιον μάλλον, τοϋ όποιου κύριον προ
σόν ήτο ό κομψός καί χαρίεις διάλογος.Κάποιος γλετζές 
μεθυσμένος, κατά λάθος τού άμαξα, ώδηγήθη είς τόν 
οίκον πλούσιας χήρας, ήτις τόν Ανακαλύπτει όταν είχε 
πλέον άρχίσηή άπογραφή’ δέν μπορεί ό άγνωστος ξένος 
νά έξέλθη τής οικίας, ελκύει μέ τούς τρόπους του τήν 
χήραν καί δίδεται διπλούν τύ δελτίον τής Απογραφής.

Τό δεύτερον τών παρασταθέντων, τού κ. Ξενοπού- 
λου, στρέφεται περί την προσπάθειαν μιάς οικογένειας 
νά πάρη περισσότερα δελτία διά μετακλήσεως 
μιάς αγροίκου υπηρέτριας έκ τοΰ γειτονικού σπητιοϋ, 
ή οποία όμως ματαιώνει τό σχέδιον δι’ Αποκαλύ- 
ψεως τοϋ τεχνάσματος. Πλησιάζει τό έργον μάλλον 
τήν ηθογραφίαν, έχει δέ μίαν ώραίαν έμφάνισιν τής 
κ. Κοτοπούλη ως ήλιθίας υπηρέτριας. Τύ τρίτον τού 
κ. Μωραίτίνη είνε εύ φυέστερον καί πολνσυιθετώτε 
ρον τών άλλων, κάτι μεταξύ φάρσας καί κωμφδίας- 
Στηρίζεται καί αύτύ είς τήν προσπάσθειαν τής αϋξή- 
σεως τών άπογραφομένων, ήτις Αποκαλύπτεται Αλλά 
καί συγκαλύπτεται μέ επεισόδια ξεκαρδιστικά.

Ή κατ’άξίαν κατάταξις τών παρασταθέντων είνε 
κατά σειράν: 1) Μωραίτίνη, 2) Βλάχου, 3) Ξενοπού
λου. Τό α'. καί γ'. φέρουν τύ γνώρισμα τού άκατεργά- 
στου καί προχείρου γραψίματος.

Διατί εγραψεν ό μελετηρός Βυζαντινόφιλος λόγιος 
κ. Πλάτων Ροδοκανάκης «Μυστήριον·—ώς έλέγοντο 
τάΜεσαιωνικά δράματα, - μυστήριον.Διά νά μάς δείξη 
τόν Βυζαντινόν κόσμον ; Διιί νά στηρίξη τήν πίστιν ; 
Ούτε τύ έν, ούτε τό άλλο έπέτυχεν. Ό ‘Αγιος Αη· 
μητριός· εϊνε ίστορικοθρησκευτικόν δράμα έμπνευ- 
σθέν άπύ τύν Συναξαριστήν καί τήν ΓΙαράδοσιν, γραι·.- 
μένον είς ανισοσκελείς καί ομοιοκατάληκτους στίχους, 
χωρίς πλοκήν. ΊΙ α’ πράξις διεξάγεται είς τύ τρίκλι
νου τοϋ Καίσαρος Γαλερίου, ή β" έντύς τής φυλακής 
καί ή γ' έξωθεν τών τειχών τής Θεσσαλονίκης. Διά 
τών πράξεων αύτών είκονίζεται ύ βίος καί τύ ιιαρ- 
τύριον τού μεγαλομάρτυρος άγιου, όστις όμως εμφα
νίζεται είς εν πολύ ρεαλιστικόν περιβάλλον. Ό ρό
λος του εϊνε παθητικός, ιδεολογικός, Απολογητικό; 
—διά νά μεταχειρισθώ εκκλησιαστικήν λέξιν. Δέν 
έμπνέει, δέν ενθουσιάζει. Ή ’Ρωμαία εταίρα Εύνίκη 
μέ τόν ΰπερσαρκικύν άσβεστου έρωτα της, παίζει 
πρόσωπον Ανάρμοστοι· πρός τήν Ιερότητα τής ύπο- 
θέσεως. καθιστώσα τό έργον ακατάλληλον διά κυ

ρίας. ΊΙ μήτηρ τού 'Αγίου μοιρολογεί ύπερμέτρως 
πρό τοΰ δεμένου είς τό δένδρον μάρτυρος, κατά τρό
πον ενοχλητικότατοι·.

Ό ποιητής είχεν ώς Υπόδειγμα τίιν «Σαλώμην» 
τοϋ Όσκαρ Ούάϊλδ καί τόν Δ" Άννούτζιο. Οί στίχοι 
τοϋ προλογίζοντο; είς έκάστην πράξιν ποιητού τοΰ 
1Β’ αίώνος έχουν λυρισμόν, όστις όμως καταστρέφε
ται άμα άνοιξη ή αυλαία άπύ τήν παρεμβολήν χυδαίων 
λέξεων καί προστύχων φράσεων. Τό έργον στερείται 
προτοτύπου συγγραφικής πνοής, ούδ’ ήθική τούλά
χιστον διδάσκαλία επιτυγχάνεται. 'Ομολογώ ότι εί- 
σήλθον είς τύ θέατρον μέ μίαν εύλάβειαν διά τόν 
πάτρωνα μου άγιον, είς ήν μέ ύπεβοήθησε οπωσδή
ποτε τό λιβάνι καί τά σκορπισμένα είς τήν πλατείαν 
μύρτα. "Οταν έφυγα, έβίασα τύν έαυτόν μου νά λη
σμονήσω τύν...Ροδυκονάκειον "Αγιον Δημήτριόν.

Αί σκηνογραφίαι καί ύ ιματισμός ήσαν Βυζαντινά 
καί Φραγκικά, ένφ έπρεπε νά ήσαν τού Δ' αίώνος, 
ΰτε έμαρτύρησεν ό δραματαποιηθεί; 'Άγιος. Ό 
ποιητής μάλιστα έφόρει στολήν Πέρσου μεγιστάνας. 
Άλλα ή Ιστορική ακρίβεια ύπεχώρησεν είς τήν Ακρί
βειαν, ή όποια μαστίζει τίιν Αγοράν.

Έκ τών ήθοποιών ή δ. Κοτοπούλη ώς Εύνίκη 
κάπως υπερβολική. Ή κ. Μαρίκου ώς μητέρα τού 
‘Αγίου μά; ύπέμνησε τάς πρό τριανκονταιτίας δραματι
κά; ηθοποιούς. Ό μόνος όστις έπαιξε πολύ καλά ήτο 
ό κ. Ροζάν. Υπήρξε μία ευπρόσωπος ένσάρκωσι; τού 
άγιου Δημητρίου.

Καί μία συγκινητική λεπτομέρεια. Ό κ. Ξενόπου
λος άνεκήρυξε τό έργον πρό τής παραστάσεως ώ; 
αριστούργημα. Δυστυχώς τόν έμιμήθη καί ό κ. Νιρ
βάνας αύτός ρεϋ ! μετά τήν παράστασιν...

• Διονύσια»
Ό ■ Βασιλιά; τύν 'Ορίων (ή ή «Κόρη τού Ήγεμό- 

νος·)τοϋ Λεχάρ παρεστάθη πρό έτών. Τό ένεπνεύσθη 
έκ τής νεοελληνικής μυθοπλαστίας του μισέλληνος 
Άμποϋ όπως έκαμε διά τούς Μαυροβουνίους μέ τήν 
«Εύθυμη χήραν». Είνε όπερέττα μετριωτάτη’ τό κεί
μενον δέν λέγει τίποτε.Ό εύγενής λήσταρχο; Χατζή· 
σταυρός έχει μίαν κόρην—τήν Φωτεινήν—ή όποια δέν 
γνωρίζει ότι ό πατήρ τη; είνε ύ περίφημο; ληστής, 
καί ή οποία άγαπή ένα παρεπιδημοΰντα ’Αμερικανόν 
αξιωματικόν τοϋ ναυτικού, όστις στοιχηματίζει μέ 
τόν εϋγενή Χατζησταϋρον νά συλλαβή τόν λήσταρχον 
. . . Χατζησταϋρον, άλλά συλλαμβάνεται αύτός μαζή 
μέ τήν Φωτεινήν. Μετά τινας Ασήμαντους περιπέτειας 
απολύονται καί ό Χατζησταύρο; Αποκαλύπτει τήν ταυ
τότητά του καί ή Φωτεινή καί ό Αμερικανό; νυμ
φεύονται. 'Π μουσική δέν έχει τίποτε Απολύτως τό 
Ελληνικόν, καίτοι ή ύπόθεσις άφορή τήν 'Ελλάδα. 
Είνε γραμμένη μάλλον εί; μοτίβα ορεινών Τυρολέ- 
ζικων τραγουδιών. Άλλά καί πάλιν δέν έχει τήν χά
ριν τών έργων τού Λεχάρ, εξαιρέσει δύο βάλς. Ή 
πρώτη πράξις είνε πληκτική, καλλιτέρα είνε ή δευ- 
τέρα. Αί σκηνογραφίαι πολύ καλαί, Ιδίως ή τής τρί
της πράξεως, τού άτμοπλοίου. Έξετελέσθηαν καλά 
ύπό τής κ. Ένκελ ή μονφδία τής β’ πράξεως καί ή 
δυφδία Ένκελ—Χατζηχρήστου. Πολύ καλά έπαιξε 
τόν κωμικόν ρόλον της ή κ. Δαμάσκου. Τό έργον 
αύτό δέν έπρεπε νά παιχθή όχι μόνον διότι δέν έχει 
μουσικήν άξίαν. άλλά καί διότι υπενθυμίζει παλαιόν 
όχι εΰχάριστον έποχήν, άν καί άφηρέθησαν. οτε πρωτε- 

παίχθη, κατόπιν διαμαρτυρίας τών έν Βιέννη Ελλή
νων μέρη τινα, θίγοντα τήν 'Ελλάδα.

ΊΙ ' Δούκισσα τον Μπάλ Ταμπαρίν τοϋ Ιταλού 
Λέο Μπάρδ, ή άπό τριετία; π ιιζο,ιένη συχνότατα είς 
τήν πατρίδα τοϋ μουσουργού, είνε μία πεταχτή καί 
θεαματική καί ευχάριστος όπερέττα, μέ ιϋθυμην καί 
χαριτωμένην μουσικήν καί έξυπνο λιμπρέττο τοϋ 
Μπιτσόττο, άποδοθέν εί; τήν Ελληνικήν ύπό τοϋ κ. 
Βεκιαρέλλη όόποιος έπρεπε όμως φρασεολογίας τινα: 
νά καταστήτη Απροσίτου; εί; ώτα δεσποινίδων. ΊΙ 
α' πράξις εξελίσσεται et; τηλεφωνείον, ή β' ή καί 
ώραιο τέρα είς τό περίφημου ΙΙαριιινύν κιφέκονσέρ 
Bal Tabarin κιί ή γ' εί; λουτρόπολιν. Τύ περισσότε
ρον μουσικόν μέρος Αποτελούν γαργαλιστικά βάλς, 
καί χοροί, έκ τών δποίων όάπάχικος έχορεύθη τέλεια, 
μέ Τσιγγάνικην ορχήστραν έπί σκηνής. Οί χοροί 
Ένκελ-Δράμτλη καί Δαμάσκου-Δράμαλη έξετελέσθη
σαν τέλεια. Τύ «Μπάλ Ταμπαρέν· είνε μία άπό 
τάς μεγαλειτέρα; έπιτυχία; τοϋ Μουσικού Οι ίσου, 
διότι ολα τά πρόσωπα παίζουν μέ μεγάλην ζωη
ρότητα. Ό κ. Δράμαλη; έδημιούργησεν ένα ρόλον 
θαυμάσιοι·. 'Π κ. Δαμάσκου ώ; κ ιριτσακι Απαράμιλ
λο;. Ή κ. Ένκελ υπέρ πάσαν άλλην έμφάνισίν τη;, 
ώ; χορεύτριας, αναδεικνύεται μοναδική.

Κεντρικόν»
'Π Πράοιντς κάλτσες·, φάρσα μέ τραγουδάκια καί 

χωρίς ύπόθεσιν, εϊνε προϊόν τών «Κόκκινων γαν 
τιών», τών όποιων ζηλοτύπως παρηκολούθησαν τήν 
ευμενή υποδοχήν. Παρά τά; επιμόνου; Αρνήσεις περί 
τή; πατρότητος, τή; Κάλτσες έπλεξεν ό κ. Μωραϊτί- 
νης καί έποίκιλεν ό κ. Σακελλαρίδη;. Είνε μία σά
τιρα τής όπερεττομανίας, ήτις μαίνεται τύ έξοχικόν 
ξενοδοχεϊον τών <13 περιστερών· όπου ένοικοι καί 
ΰπηρέται γράφουν όπερέττε; κλέπτοντες τήν μουσι
κήν καί θύμα γίνεται τό υπερήλικον ζεΰγο; Τσιρο- 
πούλη. Τό κείμενον δέν είνε Αντάξιον τή; εύφυΐα; 
τοϋ συγγραφέα»:, διά δέ τήν μουσικήν συνειργάσθησαν 
όλοι οι διεθνείς μουσουργοί, οί όποιοι καί έμφαιί- 
ζονταιέπί σκηνή;—τό ωραιότεροι· μέρο; τού έργου, αν 
καί άσχετον τής ύποθέσεω;. Τό ντουέττο ιών Υπηρε
τών—Βασιλάκη καί Νέζερ— τό ντουέττο Φιλιππίδου 
καί Άφεντάκη έξετελέσθησαν πολύ καλά. Ή παρφδία 
τής «Εΰας» ,παριστανομένης είς Μενίδι μέ τήνκ.Τριχα 
πρωταγωνίστριαν έσκόρπισε πολλούς γέλωτας. Αμίμη
τος δέ ώς χωροφύλαξ ό Βιλλάρ.

ΘεατρικαΙ είδήσεις

.Μουλΐν Ρούξ·, έπιύεώρησις τού κ. Λ. Κυριάκού, 
Αρκετά ευφυής. Ό κ. ΓΙλέσσας ώ; Κωδωνοκρούστης 
θαυμάσιος, κάλλιστος ώς 'Εβραίος καί ώς Άπενταρί- 
δης. Άπό τού; ά/Λου; ηθοποιού; καλλίτερα έπαιξαν 
ή Φ. Βορδώνη ώ; Ξεπεσμένο; Έρως καί ώ; Μόρτη:, 
ή δ. Μ. Βασιλειάδου ώ; Εβραία καί ή δ. θηρ. 
Πλέσσα ώ; Αισχροκέρδεια καί ώ; Ψαροπούλα. Τό 
φινάλε τής β' πράξεως μέ τά κουλούρια, θεαματικό
τατοι·.

_ Δύο νέαι όπερέτται έδόθησαν εί; τό θέατρον 
Παπαϊωάννου. Ή «Ζέκσων καί Σια» κατά μετάφρα- 
σιν καί ή «Φάϊβ-ο κλόκ» (κατά διασκευήν τοΰ κ. 
ΙΙρινέαΐ. μέ μουσικήν τοϋ Αρχιμουσικού τή; Κρητική; 
Χωροφυλακή; κ. Φ- Τούλη.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

"Εκστασις, προτομή ύπύ Ν. Στεργίου

C ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
εικαςτικαι τθχναι

Ό διακεκριμένο: γλύπτης κ. Γ. Μπονανο;, πρόε
δρος τής αδελφότητος τών Μαρμαροεργοσ ασιαρχών 
έν ομιλία γενομενη ύπ' αύτοΰ έν τή Εταιρεία τών 
Φίλων τού Λαού προέτεινε τήν ϊδρυσιν έν τή Καλ
λιτεχνική σχολή τοΰ Πολυτεχνείου Πρακτική; Άκα- 
δημείας τής Αρχιτεκτονικής. Ό δμηλητής άνέφερε 
τά καλλίτερα τών οικοδομημάτων τών ’Αθηνών τό 
ΙΙολυτεχνεϊον, τήν Άκ αδημίαν, τήν Βιβλιοθήκην, 
άλλά συγχρόνως άνέφερε καί οικοδομικά τερατουρ
γήματα καί και έληξε ν είς τό συμπέρασμα δτι παρσ- 
σταται ανάγκη ίδρύσεως προπαρασκευαστικής τίνος 
σχολή.-, έν ή νά διδάσκωνται οί σπουδάζοντες ζφ- 
γραφικήν καί γλυπτικήν, ώ; καί οί τεχνϊται,τά στοι
χεία τής ’Αρχιτεκτονικής, ήτις άποτελεί τήν βάσιν 
τή, τέχνης. Υπεστήριξε τήν ϊδρνσιν δι* ένΟουσιω- 
δών καί πειστικωτάτων λόγων, οΰ; τό άκροατήριον 
άνεπιφυλάκτω; έπεδοκ’μαοεν. Καί πρέπει παντες οί 
δυνάμενοι, ιδίως ή Διεΰβυνσις τή; Σχολής τών Κα
λών Τεχνών καί οί Πρόεδροι τών Συντεχνιών νά συ

στήσουν εί; τό Ύπουργεϊον δπως Ιδρυθή ή σχολή 
αΰτη καί άναγνωρισΟή ύπό τού Κράτους, ώ; δυναμένη 
τά μέγιστα νά συντέλεση είς τήν άνύψωσιν τή; τέ
χνης καί τήν μόρφωσιν τών τεχνιτών, πολλοί τών 
οποίων καίτοι προικισμένοι μέ μεγάλην άντίληψιν 
υστερούν διά τήν ελλειψιν γνώσεως τών αρχιτεκτο
νικών κανόνων.

—Ό κ. Β. Μποκατσιάμπης προετοιμάζει τήν έτη- 
σίαν έκθεσιν του έν τφ έργαστηρίφ του, καθ’ ήν ΰά 
παρουσιάση τήν νέαν έργασίαν τής θερινής περιόδου.

— Ό έν Λονδίνφ κ. Εμπειρικός άνέΟεσεν εις τόν 
ζωγράφον κ. Δ. Γερανιώτην τήν σύνθεσιν μεγάλων 
εικόνων διά τό έν ΆΟήναις μέγαρόν του άντί 25,000 
δραχμών. Ό καλλιτέχνης έζωγράφησε θέματα έκ τής 
Έλ',· μυθολογίας, εί; μεγάλα panneaux, τά όποια 
Οά καλύψουν έξ δλοκλήρου τούς τοίχους δύο αίΟου. 
οών. Έπίσης καί δ κ. Π. ΜαΟιόπουλος άνέλαβε ν“ 
ζωγραφήση άλλους πίνακα; δι* άλλας αίΟούσας,

— Είς τήν Διαρκή Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν ήγορά- 
σΟησαν κατά τόν λήξαντα μήνα ύπό τοΰ κ. Καλβο- 

κορέση δύο έργα τών κ. κ. Ρωμανίδου καί Μποκατσι- 
άμπη ύπό τού κ. Χάρτ δύο έργα τοΰ κ. Παπαναγιώ- 
του καί εν τού κ. Ρωμανίδου καί ύπό τού κ. Δροσο- 
πούλου έν έργον τού κ. Μποκατσιάμπη. Έν ΰλφ ήγο- 
ράσΟησαν κατά τήν α’ περίοδον τής έκΟέσεω; ί’.τό 
αγοραστών 2-1 έργα 18 ζωγράφων, άςίας 18,800 δρ. 
Ή β' Διαρκή; Έκθεσις 0ά άνοιξη τήν 15 'Οκτω
βρίου, μέ άλλα εντελώς έργα.

— Ό κ. Μιλτ. Θών διπλωματούχος τής Άκαδη. 
μίας τοϋ Μονάχου έξέΟηι-ε είς προθήκην τής δδού 
Σταδίου θαλασσογραφίας (άκουαρέλας) αί όποϊ ίι εΐνε 
πολύ καλά είργασμέναι.

__Ό κ. Ροϊλό; έτελείωσε πίνακα παριστώντα 
καταυλισμόν στρατεύματος πρό τοϋ Κιλκίς.

— Ύπό καλλιτεχνών—ζωγράφων καί γλυπτών— 
έξεφράσΟη ή έπιθυμία νά προσφέρουν έργα των ϊνα 
πωληΟώοι διά τά θύματα τής Θεσσαλονίκη;. Είς τήν 
ΈπιτΟ0”'!'· τίΚ Διαρκούς Καλλιτεχνικής ΈκΟέσεω; 

Ο *'2?ρως ^ρι/νών, ανάγλυφον ί'.τό Ν. Στεργίου

άνετέθη νά συλλέξη τά δω.ιηίίησόμενα έργα, άτινα 
0ά άποτελέσουν μικρόν έκθεσιν εί; τύν .Παρνασσόν» 
τύ δέ εισιτήριο.· 0ά εΐνε συγχρόνως κιί άριΟμύ; λα

χείου τών έργων.
— ’Απέθανεν έν Πειραιεϊ ύ ζωγράφος Η. Μηλια- 

δης, νεότερος άδελφός τού έπίσης ζωγράφοι κ. Στ. 
Μηλιάδου. Είς τήν Διαρκή "Εκθεσιν είχεν έκθεση 
δύο μικρού; πίνακας, μίαν δύσιν άπύ τούς βράχους 
τής Φρεαττίδος καί εν τοπείον Αττικής. άγορασΟέν 

ύπύ τοΰ κ. Γ. 'Εμπειρικού.
— Ό μεγαλοβιομήχαιο; κ. Φινόπουλος 

είς τόν κ. ΙΙρωΟιπουργόν οτι προσφέρει τάς δαπά
να; διά τήν άνέγερσιν Πανθέου, όπως άναρτώνται έν 
αϋτφ εικόνες κ ιί στήνονται προτομαί τών αποιδαιο- 
τέρων έκ τών πεσόντων κατά τού; ενδόξου; πολέμους 
καί πιπτόντων εφεξής ηρώων τή; συγχρόνου Ε/.λά- 
δο;. Ό κ. Φινόπιυλο; έχει ήδη έτοιμον και τό σχε- 
διον. δπερ» κ ιτήντιιε·· ειδικό: μηχανικός. Θά στοι

έδήλωσεν
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ΠΙΝΑΚΘΘΗΚΗ

χίση τό κτίριον τοΰ Πανθέου περί τύ Εν καί ήμισυ 
εκατομμύριου, Οά είνβ έξ ολοκλήρου μαρμάρινου καί 
Εξωτερικός θά όμοιάζη μέ τύν Παρθενώνα, Οά άνε- 
γερθή δ’ έπί παρακειμένου εί; τήν λεωφόρον ‘Αλε
ξάνδρα; λόφου, δεσπόζοντος τοΰ Πεδίου τοΰ Άρει»:.

— Ύπό τή; έν Παρισίοις Ελληνική; ΙΙρεσβεία; 
έζητήθησαν παρά τοϋ Υπουργού τών ’Εξωτερικών 
λεπτομερείς πληροφορία! περί τή; έν Έλλάδι καλλι
τεχνική; κινήσει»;, διά τόν προσεχώς έκδιδόμενον 
ύπό τήν διεύθυνοιν τοϋ γνωστού συγγραφέως Βίκτω
ρος Μαργκερίτ Διεθνή ‘Οδηγόν τών Καλών Τεχνών, 
0’ άναφέρωνται δέ είς τήν ζωγραφικήν, τήν γλυπτι
κήν, τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν' μουσικήν. ΓΙλήν 
τών άλλων, τό έκδοθησόμενον Γαλλιστί βιβλίον Οά 
περιλαμβάνω καί κατάλογον τών έξ επαγγέλματος καλ
λιτεχνών έκαστου έθνους, σημείωσιν περί τής προσω
πικότητας αύτών, έτι δέ κατάλογον τών εμπόρων 
καλλιτεχνημάτων καν τών φιλοτέχνων συλλεκτών μετά 
τών διευθύνσεων αύτών. ΙΙρύ; παροχήν τών άνωτέρω 
πληροφοριών καλούνται οί Ενδιαφερόμενοι όπως ύπο- 
βάλλωσι τάς άφορώσα; αύτοϋ; είς τό Τμήμα τών 
Καλών Τεχνών καί τών Γραμμάτων τού Υπουργείου 
τής Παιδείας.

— Τά δημοσιευόμενα έν τή «Πινακοθήκη» δύο έργα 
τοΰ γλύπτου κ. Ν. Στεργίου εϊνε νεότατα. Καί ό 
μέν «"Ερως θρήνων» έστήθη έν τφ νεκροταφείο» έπ^ 
τοϋ τάφου τού ερωτικού ζεύγους τοΰ έν Φαλήρφ αύ- 
τοκτονήσανιος, ή δέ-Έκστασις* έθεωρήθη έν τών 
καλλιτέρων έργων τή; Έκθέσεως τού Ζαππείου. Άμ- 
φότερα διακρίνει έμπνευσι; ποιητική καί τεχνική 
επεξεργασία. Ό κ. Στεργίου «φιλοτέχνησε καί άλλο 
έργον, άγαλμα ϋπερφυοτκύν γυμνή; γυναικός ίν στά- 
σει Ολίψεως, κοθημένη; έν μέσφ δύο διακοσμητιζών 
τριπόδων, διά τό μνημεϊον τού Β. Διαμαντοπούλου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΊΙ κ. Νίνα Φωκά έδωσε συναυλίαν εί; τά «’Ολύμ
πια» ΰπέρ τών πυροπαθών τής Θεσσαλονίκης. Τό 
πρόγραμμα πλούσιον είς άσματα καί πρόσωπα έξε- 
τελέσθη μέ μεγάλην επιτυχίαν. Χορός μαθητριών 
έψαλε τήν «Έληάν» τοϋ κ. Καλομοίρη. Αί μαΟή- 
τριαι τή; κ. Φωκά δεσποινίδες Φ. Πασχάλη, Μαρίκα 
Φωκά, Μ. Φιλιππίδου, Λέλα ΙΙερπινιά, "Ελλη Βα- 
φειάδου κ·ιί Ν. Μαραγκού έτραγούδησαν διάφορα 
άσματα, ως καί ύ κ. ΙΙαπαδημητρίου. Ή κ. Νίνα 
Φωκά έτραγούδησε έκτος δύο ξένων άσμάτων τό 
«Νανούρισμα» τού Σαμάρα, τό «Καράβι» τού κ. Λαυ
ράγκα, τή «Γρηά ζωή» τοϋ κ. Καλομοίρη καί τήν 
«Μπαλίντα» τοϋ κ. Λαμπελέτ.

— Έπί τή έπετείφ τής επιστρατεύσει»; τού 1912 
έδόθη πανηγυρική εορτή είς τά «’Ολύμπια». Έξετε- 
λέσθη ύπό τριάκοντα μαθητριών τού Ωδείου καί 
εκατόν στρατιωτών ό Εθνικός ύμνο:. Οί κ. κ. Σου- 
ρής καί Πολέμης απήγγειλαν ποιήματα Επίκαιρα. Ό 
κ. Τριανταφύλλου έτραγούδησε ελληνικά τραγούδια, 
έξετελεσθη έν θούριον τού κ. Καλομοίρη άφιερωμέ- 
νον είς τόν κ. Πρωθυπουργόν, ό δέ θίασο; τής Κυ
βέλης έπαιξε μίαν πράξιν τοϋ «Ύπηρετεϊν».

— Ή γνωστή καλλιτέχνις τοΰ μελοδράματος κ. 
Δόλόρες φράου έδωκε συναυλίαν, ή; τύ πλούσιον 
πρόγραμμα έξετελεσθη μέ τέχνην καί μπρίο. Με-

τέσχον τής συναυλίας ό κ, I. Άγγελόπουλος, ό κ. 
Μπουστεντούϋ, δστις έπαιξε μίαν ρομάντσαν τού Σα- 
ραζάτε καί μίαν Μαζούρκαν τού ΙΙαρζισζι καί ό κ. 
Μαργαρίτη;. Ή κ. Φράου έκτο; άλλων έτραγούδησε 
μίαν ώραίαν σύνθεσιν τού κ. Λαυράγκα συνοδέίρ τών 
κ. κ. Μπουστεντούϋ καί Μαργαρίτου, μετά δέ τού κ. 
Άγγελοπούλου «Λοέγκριν».

— Ζωηρά προμηνύεται ή μουσική κίνησι; εφέτος. 
Τό ’Ωδεϊον Αθηνών Οά δόση όκτώ Εφέτος συναυ
λίας άντί τών συνήθων εξ—πρός άναπλήρωσιν τών 
παραλειφθεισών πέρυσι δύο συναυλιών—μέ διευθυν
τήν τή; ορχήστρα; τόν κ. Μαρσίκ, δστις κατά τό 
ταξείδιον του παρηκολούθησε μετά προσοχή; τάς έν 
Ρώμη συναυλίας. Εί; τό αύτό Ώδεϊον θά λειτουρ 
γήση έφέτο; καί μελοδραματική σχολή πρός άναβί- 
βασιν όπερά καί όπερά-κωμίκ ύπό τών μαθητών, 
θά δώσουν, ι»; συνήθως, συναυλίας καί οί καθηγη- 
ταί τού Ωδείου, άλλ’ έφέτος συστηματικότερου, μέ 
εκτελέσεις κλασικών έργων, Οΰτω, άπεφασίθη ή συ·,- 
κρότησις καλλιτεχνικών ομάδων διά νά δώσουν συ
ναυλίας μέ πρόγραμμα περιλαμβάνσν άποκλειστικώ; 
σονάτας. Κατηρτίσθησαν δ’ αύται ώ; έξής : Μποτστεν- 
τουϋ — · ΙΙβη ΙΙανά,Σοΰλτσε - Φαραντάτος, Βελουδίου- 
Λυκούδης. Πρώτον Οά άρχίση τύ ζεύγος Μπουστεν
τούϋ—Πανά μέ σονάτα; τού Φράγκ,Μπετόβεν, Σαίν- 
Σαν; καί Μόζαρτ. Έπίση; θά παιχθή καί έργον τού 
διευθυντοΰ τοϋ Ωδείου τών ΙΙαρισίων κ. Φορέ, διά 
πρώτην φοράν έν Έλλάδι. Έφέτο; Οά έχωμεν καί 
νέον Έλλ. κουαρτέττον άποτελεσθέν ί·πό τών κ. ζ. 
Λυκού.Ιη, Ιΐαζάζη, Οίκονομίδου καί Κωνσταντινίδου 
τού κουαρτέττου Μπουστεντούϋ διακόψαντο; τάς συ, 
ναυλίας ιου ένεκα τή; απουσία; τού βιολονσελίστα 
κ. Παπαδημητρίου τού όποιου π.ιρετάθη έπί εν έτι 
έτο; ή έν Παρισίοις υποτροφία. Ό κ. Παπαδημη- 
τρίου έδωσε συναυλία; εί; τύ Παρίσι μετά τού κλει- 
δοκυμβαλιστοϋ κ. Λ. Ευστρατίου.

Εί; τό Ωδεϊον Πειραιώς «ίσήχθησαν φιλολογι
κά μαθήματα μουσικής, θά διδαχθή ή παιδαγωγική 
έγκυκλαπαιδεία τής τέχνη; καί ί) Ιστορία τής μουσι
κή;. Επίση; Οά διδαχθώσιν ανώτερα θεωρητικά μα
θήματα μουσική; αίθούτης. Δια τήν διδασκαλίαν 
τή; έγκυκλαπαιδεία; τής Τέχνη:, διωρίσθη ή καθη- 
γήτρια τού‘Ωδείου Αθηνών δί; Λογοθέτη.

— Ό κ. Κίμων Τριανταφύλλου, πρώτον βραβεΐον 
τού ‘Ωδείου ΙΙαρισίων, διωρίσθη καθηγητής εί; το 
‘Ωδεϊον Αθηνών τής Μονφδία; καί τή; Μελοδραμα
τικής (chant, declamation Jyrique et maintien). Ό 
κ. Τριανταφύλλου Οά διδάξη έκτος τού άσματος καί 
τάς απαραιτήτους διά τούς άοιδούς τεχνικά; κινήσεις 
αΐτινες συμβάλλουσιν εί; τήν ολην Επιτυχίαν καί κα
λήν έμφάνισιν τού άδοντος, καί διά τάς όποια; ούδε 
μία σημασία είχε δοΟή έως τώρα παρ' ήμϊν.

— Διωρίσθησαν έπίσης έν τφ Ώδείφ διδασκάλισσαι 
τοΰ κλειδοκυμβάλου αί διπλωματούχοι δεσπ. Άγγε- 
λινίδου καί Γεράκη, είς δέ τήν Δραματικήν αί δεσπ. 
Κοτσάλη καί Ζερβού.

— Διωρίσθη καθηγήτρια τής μονφδία; είς τό Πει- 
ραϊκόν ‘Ωδεϊον ή διπλωματούχος τοϋ ‘Ωδείου ‘Αθη
νών δεσπ. ’Αλεξάνδρα Παντζοπούλου.

— Όκ. Σ. Καίσαρη; συνέθεσε νέον έμβατήριον 
■ Κρήτη—Μακεδονία», τό όποιον παίζεται εΐ; τήν τε- 
λευταίαν πράξιν τών ΠαναΟηναίων·.

ΪΥ/Λ/ΑΙΚΤΑ
Πλημμύρα διαλέξεων προαναγγέλλεται διά τόν χει

μώνα. Έκτο: τών διαλέξεων τοΰ ·Παρνασσού·, η 
Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων Οά έπαναλάβη 
τάς διαλέξεις τών μελών της. Έπίση; Οά συνεχισΟούν 
αί διακοπεϊσαι πέρυσι διαλέξει: τοΰ θεάτρου «Διονύ
σια-- μέ όμιλητάς τού; κ. κ. Άννινον, Δη.ιητρακό- 
πουλον, Λάσκαρην, Μελάν, Λιδωρίκην, Δεληκατερί’ 
νην. Διαλέξεις θά γίνουν φιλολογικοί είς τό Λύκειον 
Κωνσταντινίδου υπό τών κ. κ. Παλαμά Σωτηριάδου, 
Παπαντωνίου, Ξενοπούλου, Ράδου καί Κουρτϊδου. 
Διαλέξει; τέλος σχεδιάζονται πολιτικοί ύπό τύπον 
αναμνήσεων είςτά «‘Ολύμπια».

— ‘Απεφασίσθη ή μεταφορά τοΰ Μουσείου τής 
Εθνολογικής ’Εταιρείας έκ τού Πολυτεχνείου είς 
τήν μεγάλην αϊθουσαι τών Παλαιών Ανακτόρων, 
θεωρηθείσης ακαταλλήλου, ώς νΛ· έχει, τή; ιδιοκτή
του οικία; τή; Εταιρείας.

— Εί; τήν Γερμανικήν περιοδικήν έκδοσιν τών ‘Βυ
ζαντινών μελετών», τήν Ιδρυθεϊσαν ύπό τού Κρουμ- 
βάχερ, δημοσιεύεται Εκτενής κριτική περί τών λαο- 
γραφικών μελετημάτων τού φιλολόγου κ. Όρέστη 
Σχινά, τών άναφερομένων είς τά; νέα; Ελληνικά; 
παροιμίας.

— Έπαιήλθεν έκ ΙΙαρισίων μετ’ έπιμελεϊ; σπουδάς 
ώς auditrice honoraire είς τό έκεϊ Κονσερβατουάρ 
ή δ. Εύφροσύνη Κατσικοπούλου. Πρό; τούτοι; έλαβε 
μαθήματα ιδιαίτερα παρά τή; καθηγητρία; κ. Ντέ- 
Μυνέλ, έπεδόθη δέ καί είς τήν ορχηστικήν τέχνην. 
Ή δεσποινίς Κατσικοπούλου θά έμιρανισθή προσε
χώς εις Ιδίαν παράστασιν, πιθανώς ώς Κυρία μέ τά; 
Καμ?λίας, θά ήτο δέ ευχής έργον έάν συνειργάζετο 
μέ ένα έκ τών καλών θιάσων, άφοϋ έλαβεν όριστικώς 
τήν άπόφασιν ν’ άνέλθη έπί σκηνής.

Ξ€ΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τίιν 1 Ιουλίου άπέθανεν αίφνηδίω; έν τώ έρ- 
γαστηρίφ του εις ΙΙαρισίους ό ζωγράφο; ’Αντώνιος 
Gandara. Έγεννήθη «ί; ΙΙαρισίους τφ 1862 έκ πα- 
τρός 'Ισπανού καί μητρός Άγγλίδο:. Τφ 1885 «τυχε 
τιμητικής μνείας είς τό Salon καί έκτοτε ιή έπιτυχία 
τόν παρηκολούθησεν. ώς προσωπογράφον. Τφ 19<Χ) 
εί; τήν παγκόσμιον έκθεσιν τών ΙΙαρισίων ήξιώθη 
άργυροΰ μεταλλίου. Ήτο ζωγράφος κοσμικός, τή; 
μόδα;. Αί προσωπογραφίαι τού Λεκύντ Δελίλ, τοΰ 
Πιόλ Βερλαίν, τή; κομήσσης Μσντεμπέλλο, τής κο- 
μήση; ντέ Νοάϊγ, τής πριγκηπίσση; Σιμαϊ, τής “Ιδα; 
Ρουμπινστάϊν είνε Οαυμάσιαι. Έπίση; είχε ζωγρα
φίση τόν Ζάν Μωρεάς, τοΰ οποίου ήτο στενός φί
λος καί υπήρξε μάρτυς κατά τίιν σύνταξιν τής 
διαθήκης του. Ό,τι κυρίως διακρίνει τά; προ
σωπογραφία; τού Κανταρά, είνε ή ατμόσφαιρα, 
εν θέλγητρου, μία εύγένεια. Άφήκε καί τινα τοπεϊα, 
άλλ'αί προσωπογραφίαι είνε έκειναι, αί όποϊαι τού 
Εξασφαλίζουν τήν φήμην.

Κατά τά τελευταία έτη τή; ζωής του ό Κανταρά 
ό ουδέποτε άπομακρυνθεί; τή; Λατινικής συνοικία;, 
όπου σφύζει ή νεανική ζωή, είχε γίνη θρησκόλη
πτο;. ΆφοσιωθεΙς δέ πάντοτε εί; τό έργαστήριόν 
του, έμεινε πιστό; είς τήν τέχνην του μέχρι τελευ
ταία; πνοής, μηδέποτε άναμιχθείς εί; τά; διαμάχας 
τών καλλιτεχνικών κύκλων.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Είς τό ΙΙανεπιστήμιον τού Λονδίνου (King’s 
College) ιδρύεται προσεχώς Εδρα νεωτέρας Ελλην. 
‘Ιστορία; καί Φιλολογίας. Ή Έλλ. Κιβέρνησις άνα- 
γ·νωρίζουσα τήν άνιίγκην τοιαύτης έδρας, λειτουργού- 
σης μάλιστα ήδη τοιαύτης διά τήν Σλαυϊκήν ιστορίαν 
καί φιλολογίαν, θά έλθη Επίκουρος διά πιστόσεω; 
7.500 έτησίως έπί μίαν έπταετίαν.

— Συνέστη έν Παρισίοις Έπιτροπή, τή; οποία; τά 
μέλη αποτελούνται άπό κοινοβουλευτικούς άνδρα; 
καί στρατηγούς, πρός άνέγερσιν μνημείου άναμνη- 
στικοΰ τή; ευγνωμοσύνη; τή; Γαλλίας πρός τοΐ»; ’Α
μερικανού: καί τάς Αμερικανίδας, διά τήν γενναιό- 
φρονα συνόρομήν των κατά τόν σημερινόν πόλεμον. 
Τό μνημεϊον Οά ίδρυθή εί; μίαν τών πλατειών τών 
ΙΙαρισίων.

— Έν Παρισίοις διοργανισθησαν αί έξής’Εκθέσεις. 
Τών γελοιογραη ιών αί όποϊιι έγιναν διαρκοΰντος 
τού πολέμου. Έργων τοϋ ζωγράφου καί μουσικού 
Georges Migot, όστις καί έτραυματίσθη κατά τόν 
πόλεμον, μία σειρά πεντήκοντα τοπείων. Τών έργων 
τού ίμπρεσιονιστού τοπειογράφου Sisley, έπιμελεία 
τή; «’Αδελφότητος τών καλλιτεχνών». Έν τή Εκθέ
σει δέ τού Petit Palais Εξέθεσαν έργα τωνό χαράκτης 
Armington, ό Gihon, διαφόρους άπόψει; τών ΙΙα- 
ρισίιον καί παλαιάς Εκκλησία; καί ό Ε Scott.

— Είς τήν Παρισινήν ’Ακαδημίαν τών Γραμμάτων 
καί τών Επιγραφών, ό Ελληνιστή; κ. Ιίοττιέ ανήγ
γειλε τίιν περάτωσιν ΕνΟ; μνημειώδους έργου, εί; τό 
όποιον συνειργάσθησαν πολλοί Γά).λοι σοφοί, τού 
με/άλου «Λεξικού τών Ελληνικών καί Ρωμαϊκών 
αρχαιοτήτων», συμπληρωθέντος διά τή; δημοσιεύ
σει»; τοΰ 52ου καί τελευταίου τευχους.

— Έπιτροπή είς Ν. Ύόρκην Ενεργεί Εράνου; όπως 
κατασκευασθή άντίτιπον τού περίφημου άγάλματο; 
τή; Ελευθερία; τού δωρηθέντο; υπό τή; Γαλλία; ει; 
τήν Αμερικήν καί προσφερθή είς τήν Ρωσσικήν Δη
μοκρατίαν.

— Εΐ; έν νοσοκομεϊον τή; Βιέννη; άπέθανεν ο 
τελευταίο: άπόγονος τού Μπετόβεν. Ό πατήρ του 
ήτο άνεψιό; τού Καρόλου Μπετόβεν, άνεψιου επίσης 
τού μεγάλου μουσουργού.

— Συνεπληρόθη εκατονταετία άπό τής δημοσιεύ
σει»; τών πριότων ποιημάτων τού Άγι'ΐ-ου ποιητού 
Τζών Κιτς. Ό Κίτ; εϊνε άγνωστο; παρ’ ήμϊν. καίτοι 
ή ποίησις του διακρίνεται διά τήν Ελληνοπρέπειαν 
κατά τε τήν μορφήν καί τά θέματα. Ό Κιτς έζησε 
ολίγον, ή δέ ψιλ.ολογική του δράσι; δέν υπερβαίνει 
τά τέσσαρα έτη. ‘Απέθανε 26 έτών τφ 1821 έκ φθί- 
σεως. Τά ποιήματά του όλα περιλαμβάνονται εί; 
μικρόν τόμον. Τό καλλίτερον του εϊνε ό Ύπερίων. 
Τόν Κιτς έθαυμαζαν ό Σέλλεϋ καί ό Βύρων.

— ΊΙ Γαλλ. 'Ακαδημία θά έκλέξη ώς μέλος τη; 
τιμή; ένεκεν τόν στρατηγόν Ζόιρρ. Έν τή αύτή Άκα- 
δημίρι γεννήσεται προσεχώς ή υποδοχή ώ; ’Ακαδη
μαϊκού τού Λίπέρξον.

— Ή Πορτογαλλία άνέβαλε δι’ εύθετότερον χρό
νον τόν πανηγυρισμόν τής τέταρτη; έκατονταετηρίδο; 
άπό τή; γεννήσει»; τού μεγάλου της ποιητού Λοιϊ 
δέ Καμόενς.

—Έφονεύθη έν Λονδίνφ έκ θραύσματος όβίδο; ρι- 
φθείση; ύπό Γερμανικού αεροπλάνου καθ’ ήν στιγμήν 
έξήρχετο τή; οικία; του ό ανταποκριτής τοϋ «Ημε
ρησίου Τηλεγράφου· Γεόιργιο; Στήβενς. Είχε πρόμη-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
νύ; αναχωρήση έξ Αθηνών, έπρόκειτο δέ λίαν συν- 
τόμω; νά έτανέλθη. Γόνο; Ζακυνθινή; οικογένεια;. 
Άγγλοέλλην μάλλον η Άγγλο;, ήτο έξέχουσα δημο
σιογραφική προσωπικότη;. Ώ; Ανταποκριτή; έπί σει
ράν έτών έν Άθήναις εξυπηρέτησε τά Έλλ. συμφέ
ροντα, διαφωτίζων τήν ’Αγγλικήν δημοσίαν γνώμην. 
Ό Στήβενς έσχάτως ήσχολεϊτο είς τήν συγγραφήν 
βιβλίου περί τή; Έλλ. κρίσεως, περιέχον πλεϊστα; 
ενδιαφέρουσας κιί άγνωστου; πληροφορία;.. Πιθα
νότατα τό βιβΛίον νά έκδοθή έντός μηνάς.

- Έν Ζυρίχη έγένετο έκθεσις τών έργων τοϋ με
γάλου ζωγράφου Χόντλερ, ή όποία παραλληλίζεται 
μέ τήν έκθεσιν άλλοτε τοϋ Μπαϊκλιν εί; Βασιλείαν. 
Ό ζωγράφο; άγει ήδη ηλικίαν 65 έτών. εϋρίσκεται 
δμω; εί; τήν ακμήν τοϋ ταλάντου του. Εί; έκαστον 
νέον έργον φαίνεται περισσότερον πρωτότυπο; καί 
περισσότερον ορμητικό;, καίτοι οί πίνακέ; του άριθ- 
μοϋντσι εί; έξακοσίους, στολίζοντε; τό Μουσεϊον τή; 
Ζυρίχη; καί Γερμανικά; συλλογές. ΊΙ 'Ισπανική φύ- 
σι; καί ή ’Ελβετική ζωή εϋρον ένα άπαράμιλλον εί- 
κονογράφον έν τώ προσώπφ ιοΰ Χόντλερ.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις ό Felix le llantee, συγ- 
γραφεύ; έργων άναγομένων εί; τήν φιλοσοφίαν τών 
’Επιστημών, ών γνωστότερα είνε I,a matiere vivante. 
— Theorie nouvelle de la vie.—I.’Unite dans l’etre 
vivant. —1/ Egoisme.

— To Γαλλικόν μελόδραμα έπλουτίσθη μέ δύο νέα 
έργα, έξαιρετική; άξια;. Είνε ό «Ποομηθεϋς· λυρική 
τραγφδία τών I.orrain καί Herold μέ μουσικήν τοΰ 
G. Faure καί ή «Άδελαϊ; ι μπαλλέτο τοϋ Μ. Ravel.

— Ό κατάλογος τών Γάλλων λογίων τών πεσόν- 
των είς τόν πόλεμον διαρκώ; επιμηκύνεται. Έφονεϋ- 
θηοαν ό Θεόδωρο; Mercadier, έν ήλικίρ 33 έτών, 
συγγραφεύς Ανεκδότου έργου, βραβευθέντος τφ 1915 
ύπό τής <■’Εταιρεία; τών άνθρώπων τών γραμμάτων» 
διά τοΰ βραβείου Normand, ό ποιητής Paul Arnold, 
εις τών ιδρυτών τοΰ περιοδικού «Les Merches de 
Flandre», ό Paul Vial συγγραφεύς τών Premiers pro
pos de Jean du Malmont, ό Serge Basset, ειδικό; 
Απεσταλμένος τού Petit Parisicn. Διετέλεσε συνεργά
τη; τοϋ Figa.ro, τή; Matin καί τοΰ Cil Blas. Υπήρξε 
διευθυντής τοϋ θεάτρου Femlna καίάφισε πολυάριθμα 
μυθιστορήματα καί θεατρικά έργα.Ό Albert Granier 
συγγραφεύς τή; πολεμ ική; ποιητική; συλλογή; Coqus 
et Vautours, ό δημοσιογράφο; Ρ. Viguon δημο
σίευσα; πληθύν άρθρων ύπό τό ψευδώνυμον Georges 
I,iges, ό Ilenri Chanut ποιητής τριών ποιητικών 
συλλογών, ό Cli. Mokel ποιητή;, ό R. Sambor συγ
γραφεύς ru»v«Heuit-s grises, καί τή; «Chevauchie 
de la fin·, ό J. d’Hericault διευθυντής τή; Ravue 
catholipue et Royaliste, καί ό J. Chanipeaux (γρα
φών μέ τό ψευδώνυμον G. Babet) μυθιστοριογράφο;.

— Άπέθανεν εί; εν ν·>σοκ>μεϊον τή; Βιέννη;, ό 
ποιητή; ’Αρθούρος Μπελόττι, οστις άπό πολλοΰ εμε- 
νεν έν Τεργέστη. Έδημοσίευσε στίχους, ών υπερέχει 
ή Άδριατική ωδή καί έδημοσιογράφει είς τήν «Inde- 
pendentes.

— Είς τών γνωστοτέρων συγγραφέων τής ’Αμερική; 
ό Zos6-F,nrique Rodo άπέθανεν έν ’Ιταλία.

— Ή Γαλλική ’Ακαδημία άπένειμεν εφέτος τό 
«Μέγα βράβεϊον τής φιλολογία;» άξια; 10,000 δρ. 
είς τόν Francis Jatnmes. Τύ βραβέΐοντού Μυθιστο

ρήματος. έκ τού αύτοΰ ποσού άποτελοόμενον, άπένει- 
μεν εις τόν Charles Geniaux διά τό μυθιστόρημα 
του «Armelle Lonancais·.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις ό διάσημο; Γάλλο; ζω
γράφο; Έδουάρδος Δεγκάς.Έγένετο διάσημος διά τά 
έργα τά όποια έξέθεσεν εί; τάς εκθέσεις τών ίμπρεσ- 
σιονιστών, επιβληθείς διά τήν λεπτότητα καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν τοϋ σχεδίου καί τήνκαταπλήσσουσαν 
αλήθειαν. Τά θέματα τών πινάκων του ήσαν κυρίως 
έσωτερικά θεάτρων, καφφδείων, ιπποδρομίων κλπ. 
Ό Δεγκάς θεωρείται ώ; δ ενδοξότερος διδάσκαλο; 
τή; ’Ιμπρεσιονιστική; σχολής. Οί σημαντικότεροι 
τών πινάκων του εύρίσκονται είς τά μουσεία Λούβρου 
καί Λουξεμβούργου. Ήτο 85 έτών.

— Εί; τύ τεύχος ,τή; 1 ’Οκτωβρίου τού «Mercure 
de France» δημοσιεύονται 21 έπιστολαί τοΰ Μιχαήλ 
’Αγγέλου, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ ’Ιταλικού.

— Άπέθανεν εί; Παρισιού; είς τών διαπρεπεστέ- 
ρων Γάλλων φιλολόγων, ό Panl Meyer, εί; ηλικίαν 
77 έτών, μέλος τοΰ Γαλλ. Ινστιτούτου. Τώ I860 
ίδρυσε μετά τοΰ Γάστωνο; Περί τήν ’Revue criti
que- καί τώ 1872 τήν ’Romania·. Άιρίνει ύ θανων 
πολυάριθμα σοφά συγγράμματα, έξ ών όνομαστόν 
είνε τύ περί Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έν τή Γα λική 
η ιλολογία τού Μεσαίωνο;, υπήρξε δέ ει; τών κυριω- 
τέρων συντακτών τή; «Histoire litteraire de la 
Frcnce·.

— Έν Γαλλία άπηγορεύθη διά νόμου, δΓ οικονο
μίαν τού χάρτου, ή έ'κδοσις νέων εφημερίδων καί 
περιοδικών, διαρκοΰντος τοΰ πολέμου.

— Έν Λονδίνφ έγένετο πώίησις πλούσιας συλλο
γή; Αρχαίων Αγαλμάτων τοΰ Χόπε έν δημοπρασία:. 
Τά περισσότερα ήγοράσθησαν υπό "Αγγλων έμπορων, 
ολίγα ύπό Αμερικανικών Μουσείων καί έν ήγοράσθη 
ΰπό τοϋ κ. Μιχ. Εμπειρικού διά τοϋ πρέσβεως κ. 
Γενναδίου, άντί 1208 λιρών, ελληνικόν άγαλμα τή; 
Αφροδίτης διά νά προσφερθή είς τύ Έάν. Μουσεϊον 
τών ’Αθηνών. Έκ τών πωληθέντων έργων τό σπου
δαιότεροι· ήτο θαυμάσιον άγαλμα τή; ’Αθήνας έκ 
λευκού μαρμάρου είς φυσικόν μέγεθος άποδιδομένου 
είς τύν Φειδίαν. Τύ άγαλμα αύτό ήγοράσθη ΰπό τσϋ 
μεγάλου Αγγλικού οίκου Agnew άντί 7,500 λιρών. 
Ό αύτό; οίκο; ήγόρασεν Αντί 3570 λιρών άγαλμα 
γυναινό; έκ ΙΙαρίου μαρμάρου τή; περιόδου 5Q0— 
•160 π. X. Έπώλήθησαν έπίσης εί; "Αγγλους συλλέ- 
κτας άγαλμα τού Άντινόου εϋρεθέν εί; Τιβολι τή; 
Ιταλία; άντί 5880 λιρών, άγαλμα τή; Υγεία; έκ 
ΙΙεντέλησίου μαρμάρου εϋρεθέν εΐ; Όστιαν τής ’Ιτα
λίας τώ 1797 Αντί -1200 λιρών, άγαλμα τοϋ Διό; έκ 
μαρμάρου τής Θάσου Ελληνικά; προελεύσεως (450— 
350 π. X.) άντί 685 λιρών, άγαλμα τοϋ ’Ασκληπιού 
εϋρεθέν έν ’Ιταλία άντί 1785 λιρών, άρχαϊον σύμ
πλεγμα Απόλλωνος καί Υακίνθου άντί 1050 λιρών. 
Έπίση; έπώλήθησαν διάφαρα Αγάλματα καί κειμή
λια τής Ρωμαϊκή; περιόδου, τής Αίγυπτου, τών ’Ιν
διών.

—Ό κ. Χο. Καίσαρη;, Ανταποκριτής τή; «Εστίας» 
έν Λονδίνφ, διωρίσθη ταττικό; lecturer τής Νεο-'Ελ
ληνικής είς τό Πανεπιστήμιον τοϋ Λονδίνου. Εΐνε 
θέσις Αντιστοιχούσα είς τίιν παρ’ ήμϊν τοΰ ύφη- 
γητοϋ.

‘Υπερβολικός παρεστάθη κατά τάς πρώτα; ειδή
σεις περί τής πυρκαϊάς τ ή; Θεσσαλονίκη; ώ; πλήρης 
ή καταστροφή τοϋ ναοΰ τού Άγ. Δημητρίου. Οί τέσ- 
σαρες τοϊχ,οι τοϋ ναού μετά τοϋ τάφου τοΰ Αγίου, 
τού παρεκκλησιού, τού προδρόμου καί σκευοφυλακείου 
τά εκατέρωθεν τή; Άψΐδο; τού ιερού περιστύλια 
διεσώθησαν έντελώς, κατέπεσαν μονον τό ϋπερφον, 
μία στήλη μετά τοϋ τόξου, καί τό δάπεδον του γυναι- 
κωνίτου. Ό νάρθηξ καί τά τόξα τών κεντρικών κιο- 
νοστοιχιώνδιετήρησαν άρκετά μέρη όρθομαρμαριϋσεως 
έκ δετών κιόνων τοϋ μέσου κλιτούς περιεσώθησσν οί 
επτά άθικτοι. Ό εις Θεσσαλονίκην σταλεί; έφορο; 
κ. Σωτηρίου μετά τού Γάλλου άρχιτέκτονο; κ. Heb- 
rord άσχολεϊται είς τήν στερέωσιν τών τοίχων, έξα- 
σφάλισιν τών διασωθέντων ψηφιδωτών καί τήν περι
συλλογήν τών θωρακίων. Κατά τόν καθαρισμόν τών 
ερειπίων τού ναού άπεκαλύφθ ησαν έκ τών σωζομένων 
τοίχων άγνωστα Αρχαιότερα Μωσαϊκά μετ’ επιγρα
φών. είς τήν νοτίαν δέ πλευράν τοΰ ναού άγνωστοι 
τοιχογραφίαι, ήτοι δύο ολόσωμοι παραστάσεις άγιων, 
πομπή, άποτελουμένη ΰπό δυό έφιππων αγίων, ων 
προηγούνται δύο έφηβοι καί άλλαι παραστάσεις πολε
μιστών, έπίσης άπεκαλύφθη ολόσωμος Ηεοτοκο; βρε- 
φοκρατοϋσα. οί 12 'Απόστολοι καθήμενοι άνά έ:ξ. 
εξ προτομαί ιεραρχών καί τέσσαρες ολόσωμοι ίεράρ- 
χαι. ώς επίσης αραβουργήματα, σταυροί καί κύκλοι 
μετά φύλλων κισσού. Σπουδαιότερα εΐνε ή άνεύρεσις 
τής Κρύπτης τοΰ ναού, έν ή άπεκαλύφθη σύμπλεγμα 
στοών, είς δέ τά; έπιχωματώσεις πλήθος ψηφιδωτών, 
τοιχογραφιών, αγγείων καί πήλινων κηροπηγίων.

Πρός διαφύλαξιν τών διασωθέντων μερών διετέθη 
τό ποσόν τών 60,000 δρ- άπεστάλησαν δέ είς Θεσσα
λονίκην ό άρχιτέκτων κ. Ζάχος καί ό ζωγράφο; κ. 
Ζιλλιερόν, ό μέν διά τήν στερέωσιν τοϋ κτιρίου, ό δέ 
διά τήν αντιγραφήν τών άνακαλυιρθεισών εικόνων.

— Συμφωνώ; πρός τόν νέον οργανισμόν τής Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, γενομένη; εκλογής, έ’ξ3λέγη 
πρόεδρος ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Ν. Πο
λίτης καί αντιπρόεδρος ό κ. Γ. Σωτηριάδης.

— Είς τίιν όδόν Φίλωνος είς Πειραιά, άνευρέθη 
μαρμάρινη στήλη, ή όποία έχρησίμευεν ιό; ϋπέρθυρον 
ναού. Ή πλάξ φέρει έπ’ αυτής τά εξής ονόματα 
Φίλη. Θέξειος. Μενεκράτης, Φιλοστρατος.Πισόκριτος, 
Διόδοτος, Άριστοκλής, Αρτέμιον, Χαίριππο;. Γρΰλ- 
λος, ΣώσιπΛς, Διονύσιος καί Ζήνων. Έκ τών ονομά
των «ύτών συνάγεται ότι τό κτίριον είς ό άνήκεν ή 
πλάξ είχεν άνεγερθή άπό ομάδα, όμοίαν μέ τάς ση« 
μερινάς συντεχνίας. Ή πλάξ κατετέθη είς τό ’Αρ
χαιολογικόν Μουσεϊον Πειραιώς,

— Άπεκαλύφθησαν έν Πομπηίρ. παρά τό περιστυ
λίου τής οικίας τοϋ Τρεβίσκο Βαλεντίου τέσσαρες 
σκελετοί διατηροϋντες τήν στάσιν, τήν οποίαν είχον 
μόλις εϋρον τόν θάνατον, πρύ 1838 έτών δηλαδή. Οί 
τέσσαρες αΰτοί άνθρωποι. ώ; φαίνεται, ιρευγοντες 
τόν κίνδυνον τής έκρήξεω; τού Βεζούβιού κατά τό 
έτος 79 Αγκωνιάσθησαν εί; τόν τοίχον, άλλ’ ή 
στέγη τής οικία; καταπεσούσα τούς έφόνευσεν. Ό 
ένας σκελετός είναι γυναικός, όπως φαίνεται από τά 
χρυσά ένιότια άτινα φορεϊ.

Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγητυϋ παρακολουθήσαντο; έν Μονάχη) άνω- 

τέρα; καλλιτεχνικά; σπουδάς

ΣΕΙΡΑ MA8HMATQN ΖΑΓΡΑΦΙΚΗΣ
Παιδαγωγική προπαρασκευή. Δεξιοτεχνική έξά- 

σκηοις.—Μεθοδική σχεδιογραφία. — Ζωγραφική. — 

Συνθετική. — Στοιχεία προοπτικής. — 'Ιστορία τή- 

Τέχνης.—Ρυθμολογία.—Αισθητική.

ΙΙληροφορίαι : 'Οδό; Κέκρωπο; 14

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αγάπη κάτω άπό τη μάσκα». Έτεδόθη εί; τήν 

σειράν τής -Φιλολογική; Κυψέλης» τό ώραϊον μυθι
στόρημα ’τοϋ Όνωρϊον Βαλζάχ, κατα μετάφρασιν 
τή; δεσπ. Παλμύρα; Χονδροδήμου.

*
Ή Λογοτεχνική σειρά τής ■ Άγχύρας» έπλουτίσθη 

μέ νέον έργον, τήν > Θαΐδα - τύ θαυμάσιον μυθιστό
ρημα τοΰ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Άνατόλ Φράνς είς 
ώραίαν μετάφρασιν τή; κυρίας Ε. Β.

W
Ή έξοχος μελέτη τού Έμερσον περί Άγγλίαζ χαΐ 

“Αγγλων έξεδόθη κατά μετάφρασιν άρίστην τοϋ κ. 
Πλ. Δρακούλη είς κομψόν τόμον, κοσμούμενον μέ 
τήν εικόνα τοϋ συγγραφέως. Έν συντόμιρ προλόγιμ ό 
μεταφραστής έξαίρει τάς εντυπώσεις τοϋ Αμερικα
νού συγγραφέως διά τό «ιδρόν καί έπιγραμματικόν 

ΰφο; των.
Έπίσης έξεδόθη μελέτη τοΰ κ.Τρικογλίδου περί τού

Αγγλικού φιλελληνισμού.

Ύπό τού Συλλόγου «Παρνασσού έξεδόθη μελέτη 
τοϋ κ. Κ. ΙΙαλαμά περί τού ποιητού ‘Ιουλίου Τυπάλ- 
άου. περιληφθεϊσα είς τήν σειράν τών διαλέξεων περί 
Έλλήνιον ποιητών τού ΙΘ' αίώνος, ήτις καί συμπλη- 
ροΰται ήδη διά τής έκδύσεω; ταύτης, ήτι; δίδει συγ
χρόνως πλήρη τίιν φυσιογνωμίαν ένός τών γλυκύτε
ρων ποιητών τής νεωτέρας Ελλάδος.

>S
«Ά Κόρη της Έλλάάος». Δραμάτιον έμμετρον άλ- 

ληγορικόν εί; μίαν πράξιν, ΰπό τοΰ κ. Άχιλ. Καρα
βιό, έιιπνευσθέν έκ τών τελευταίων γεγονότων τή; 
Μακεδονίας, ήτις εμφανίζεται ώς ή Κόρη τή; Ελλά
δος άνθισταμένη κατά τών Βουλγάρων καί τών συμ
μάχων τών. Στίχοι μεστοί πατριωτικού ενθου

σιασμού.

Ύπό τοΰ Υπουργείου τής ’Εθνική; Οικονομίας 
έξεδόθη Δελτίον στατιστικής τών μέσων τιμών τών 
κυριωτέρων ειδών καταναλώοεως κατά τήν δ τριμη

νίαν τοϋ 1916.

Ύπό τοϋ άκαταπονήτου Ιστορικού κ. Κ, Ράδου νέα 
ενδιαφέρουσα Ιστορική μονογραφία έξεδόθη, στρεφο 
μένη περί τό στέμμα τής Ελλάδος. ’Επιγράφεται ή" 
Απόπειρα των Όρλεανάιων (1825 - 1826),ήτις ιίπέ- 
βλεπεν εί; τήν υποψηφιότητα διά τόν θρόνον τής 
Ελλάδος τού Νεμούρ. Έγράφη έπί τή βάσει Ελλη
νικών καί Γαλλικών πηγών, συνοδεύεται δέ καί ΰπό 
σχετικών πρός τό θέμα εικόνων.

Τά πρώτα ταχυδρομεία Α'. 1821—1827 ύπό Γιάν
νη Βλαχογιάννη. ’Ενδιαφέρουσα μελέτη, ουνοδευο- 
μένη ύπό επισήμων εγγράφων.

W
Σ. Βλαβιανού. Ή ‘Ηλιοθεραπεία. Διάλεξις γε

νομένη έν τή «Εταιρία τή; Υγιεινή;». Έρευνφ ό 
συγγραφεύς μετά πλήρου; γνιόσευις τοϋ θέματος τήν 
μεγίστην διαιτητικήν καί θεραπευτικήν άξίαν τή; 'Η
λιοθεραπείας. Μετά σθεναρά; εά^αοττίας ζητεί τήν 
είσαγοιγήν τή; ήλιολουσίας εις δλα τά σχολεία τοΰ 
Κράτου;. τά νοσοκομεία καί είς τόν στρατόν.

‘Poussieres·: Ποιήσεις Marcel Lebarbier.
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*() ποιητής άπδ τά Γαλλικά προχώματα εκτινάσσει 
ΐριόόχρουν κόνιν σκέψεων ποιητικών, όνειρα και έ" 
ρωτά;, μικρά; θλίψεις καί μεγάλα; έλπίδας.Ή ποιη
τική του συλλογή έχει ωραίους στίχους, οι όποιοι 
(ραίνονται ωσάν γϋρι; άνΟέων σκορπισμένη είς τήν 
πρωινήν αύραν.

Π€ΡΙΟΔΙΚΑ

ΈπανελήφΟη ή έκϋοσις τής ■- Έ&νικής Ιδέας* πε
ριοδικού δεκαπενθημέρου γραφόμενου ύπό τού κ. 
Θεοδ. Κυπραίου.

*

Έξεδόθη ογκωδέστατος ό τρίτος τόμος τών Γραμ
μάτων* τής ’Αλεξάνδρειάς, περιέχων ι’άρβονον λογο
τεχνικήν ίλην.

0Φ8ΑΛΒΙ0Α0ΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
- ΟΔΟΣ Λ\€Ν«ΝΔΡΟΥ 27

Τμήμα εσωτερικών αρρώστων 3·.κ θερα- 
-=·.α; καί έγγειρήσεις ο>ων τών οφθαλ

μικών ,οσημάτων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

"ΠΑΛΛΑΧ.
Εμφανίσεις διάσημων πρωταγωνιστριών καί 

ηθοποιών ύνυμαστών.— Τέλεια κινηματογρα
φικά έργα,—’Ορχήστρα εκ διακεκριμένων μου
σικών υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βυλωνίνη έκ- 
τελεΐ έκλεκτάς συνθέσεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“ΣΠΑΕΝΤΙΚ
Τελείως ανακαινιστείς. —' Υηό νέαν διεύ&υνσιν.

Ταινίαι Ραίΐιέ.νεωτάτηςέκδόσεως.—Λεπάντο.
Έοπέρια, Μπερτίνι. Ζακομπίνη. Καρρέν, Μπε- 
λιτσιόνε, Ναπίερκόφσζα, Ρομπίν, Μάρτσιο, 
Γκιόνε, Καρμινάτι, Μάς Λίντερ, Ριγκαντέν, 
Σινίορέ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
jTSS8.®W®i" 

ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!*
ΤΑΙΝΙΑ! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αί ώραιότεραι βκηνοΰεσίαι.— Τιμαί 
ήλαττωμέναι

ΛΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΙ ΕΛΛΑΛΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΑΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ εκάστην ) Έκδίδονται 100,0<Χ) γραμμάτια άξίας δραχμών 400,θΟΟ
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,1100

"Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρετή εις τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τηκόμενα μιάς δραχμής.

/

Κ€ΡΔΗ €ΚΛΣΤΗΣ TQN KAHPQS€9n

Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 4(10 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 · άπό 40 78,000
2000 200,000

Ή δεύτερα κλήρωσις γενήσεται τή 27 Αύγουστου 1917', ή τρίτη κλήρωσις τή 1 ’Οκτωβρίου 
1917, ή τέταρτη τή 5 Νοεμβρίου 1917. ή πέμπτη.χή 3 Δεκεμβρίου 1917 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμ
βρίου 1917.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλυυμενα άντί τεσσάρω*- 
δραχμών ίσχυοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινείς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εΐς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήβη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοϋ Έΰνικοΰ Στόλου.

Εις τούς άγοράζοντας προς μεταπώλησήν διά μιάς· έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια Γ] τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοϋ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, είς δέ τούς άγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 <»)ο, καί εί; τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτε- 
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοϊ 
Έ&νικοΟ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεϊον Οικονομικών.

Ό Διευδυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΒ — Εύριπίδου 3 ‘Α&ήναι.


